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Inleiding tot Business SolutionsInleiding tot Business SolutionsInleiding tot Business SolutionsInleiding tot Business Solutions
 
Bij Diversey streven wij ernaar uw business te begrijpen
en we zijn er ons van bewust dat het van de eerste keer
juist moet zijn. Daarom stellen wij een nieuw
productgamma voor, genaamd ‘Business Solutions’. Het
gamma bestaat uit zeer gekende en vertrouwde
merkproducten die specifiek bestemd zijn voor uw
professionele behoeftes.  Dankzij de uitstekende
reinigingsresultaten die deze producten u bieden, kunt u
zich concentreren op uw dagelijkse  business, zoals uw
gasten van dienst zijn of uw patiënten verzorgen. 
 
 

Efficiënte sanitairreinigingEfficiënte sanitairreinigingEfficiënte sanitairreinigingEfficiënte sanitairreiniging
 
Het Diversey gamma van Cif en Glorix sanitairreinigers
biedt u de garantie van schitterende, propere en
hygiënisch gereinigde  sanitaire ruimtes. Het volledige
reinigingsgamma bestaat uit producten voor dagelijks
en periodiek gebruik, alsook uit producten die zich richten
op een specifiek reinigingsprobleem.
 
 

Productomschrijving Productomschrijving Productomschrijving Productomschrijving 
 
Cif Sanitairreiniger '2in1'Cif Sanitairreiniger '2in1'Cif Sanitairreiniger '2in1'Cif Sanitairreiniger '2in1' verwijdert kalksteen,
vervuilingen en zeepresten en biedt een schitterend
resultaat met een langdurige frisse geur.  Geschikt voor
reiniging van  badkuipen, douches, lavabo's, toiletten,
chroom, roestvrij staal, plastiek en keramiek (niet
geschikt voor reiniging van marmer en andere niet
zuurbestendige oppervlakken). 

 
 

VoordelenVoordelenVoordelenVoordelen
 

• Reinigt & ontkalkt
• Schitterende resultaten
• Langdurige frisse geur
• Veilig voor gebruik op chroom & roestvrij staal
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GebruiksaanwijzingGebruiksaanwijzingGebruiksaanwijzingGebruiksaanwijzing
 
Aanbrengen op bevochtigd oppervlak. Reinigen met een
doek of spons. Naspoelen. 
 
 
Technische gegevensTechnische gegevensTechnische gegevensTechnische gegevens
 
Uitzicht :Uitzicht :Uitzicht :Uitzicht : Heldere rode vloeistof
Geur :Geur :Geur :Geur : Geparfumeerd
Relatieve dichtheid [bij 20°C] :Relatieve dichtheid [bij 20°C] :Relatieve dichtheid [bij 20°C] :Relatieve dichtheid [bij 20°C] : 1.03
pH-waarde :pH-waarde :pH-waarde :pH-waarde : +  3.0
 
 
 
 
 
 
 

Veilige opslag en manipulatieVeilige opslag en manipulatieVeilige opslag en manipulatieVeilige opslag en manipulatie
    
Bewaar het product rechtopstaand in de originele
gesloten verpakking in een koele ruimte.
   
Veiligheidsinformatieblad voor professionele gebruikers
beschikbaar op aanvraag.
 
 
    

Verkrijgbare verpakkingenVerkrijgbare verpakkingenVerkrijgbare verpakkingenVerkrijgbare verpakkingen
    
Artikelcode                   VerpakkingArtikelcode                   VerpakkingArtikelcode                   VerpakkingArtikelcode                   Verpakking
 
7517831                          2 x 5 L
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ONT - Odour Neutralising TechnologyONT - Odour Neutralising TechnologyONT - Odour Neutralising TechnologyONT - Odour Neutralising Technology
 
Onze geparfumeerde producten bevatten gepatenteerde
neutralisatiestoffen voor het verwijderen
van onaangename geurtjes (ONT), en laten een
aangename frisse geur na. Efficiënt tegen
lichaamsgeurtjes, en door urine, rook of schimmel
veroorzaakte geuren.
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