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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.  
 
 

Oplossingen voor KeukenreinigingOplossingen voor KeukenreinigingOplossingen voor KeukenreinigingOplossingen voor Keukenreiniging
 
Het volledige Diversey gamma van Cif en Glorix
producten biedt u de mogelijkheid elk aspect van de
keuken en het restaurant te reinigen, gaande van
snijplankenen en ovens tot vettige vloeren en kleverige
tafels. Wat ook de reinigingsbehoefte mag zijn, Cif en
Glorix hebben de oplossing voor het probleem. Het
gamma is nu ook uitgebreid met parfumvrije producten,
die specifiek geschikt zijn voor de reiniging van
de voedselproductiezones.  
 
 

ProductomschrijvingProductomschrijvingProductomschrijvingProductomschrijving
 
Cif Oven & Grill ReinigerCif Oven & Grill ReinigerCif Oven & Grill ReinigerCif Oven & Grill Reiniger is geschikt voor reiniging van
ovens, grills en kookplaten. Niet geschikt voor gebruik op
aluminium, alkaligevoelige oppervlakken of
zelfreinigingspanelen.
   

 
 

VoordelenVoordelenVoordelenVoordelen
 

• Verwijdert snel zware vetten en ingebakken voedselresten.
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Cif Oven & Grill ReinigerCif Oven & Grill ReinigerCif Oven & Grill ReinigerCif Oven & Grill Reiniger 
 
 
GebruiksaanwijzingGebruiksaanwijzingGebruiksaanwijzingGebruiksaanwijzing
 
Geschikt voor toepassing op : ovens, grills, salamanders
en kookplaten.  
 
De te reinigen oppervlakken voorverwarmen tot een
temperatuur tussen 50˚C en 70˚C. Vóór toepassing van
het product apparaten uitschakelen. Cif Oven & Grill
Reiniger verstuiven op het te reinigen
oppervlak. Gedurende  5-30 minuten laten inwerken.
Grondig spoelen met proper water. Indien de oven niet
regelmatig gereinigd werd, is het mogelijk dat meerdere
toepassingen vereist zijn om de hardnekkige
koolafzettingen te verwijderen. Voor gebruik de
reinigingsinstructies van de producent raadplegen.
 
Niet geschikt voor gebruik op aluminium, alkaligevoelige
of geverfde oppervlakken. Niet gebruiken op
zelfreinigende panelen.
 
 
Technische gegevensTechnische gegevensTechnische gegevensTechnische gegevens
 
Uitzicht :Uitzicht :Uitzicht :Uitzicht : Heldere bruine vloeistof
Geur :Geur :Geur :Geur : Parfumvrij
Relatieve dichtheid (bij 20°C) :Relatieve dichtheid (bij 20°C) :Relatieve dichtheid (bij 20°C) :Relatieve dichtheid (bij 20°C) : 1.02
pH-waarde :pH-waarde :pH-waarde :pH-waarde : +  12.5

 
 

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
 
7517917                    6 x 750 ml Sproeiflacon
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