
www.proformula.com

Cif Pro Formula 
4in1 desinfioiva 
puhdistusaine

(TASKI® Sani 4in1 Plus Spray)

Tappaa 99,99 % vaipallisista 
viruksista (myös koronavirus) 
60 sekunnissa
Kuvaus tuotteesta

Tappaa 99.99% vaipallisista viruksista 60 sekunnissa (myös 
koronavirus) ja 99.999% bakteereista  5 minuutissa.

Ominaisuudet
• 4in1: puhdistaa, desinfioi ja poistaa saostumia ja pahaa 

hajua
• Tuhoaa bakteereita, homeita, hiivoja ja viruksia
• Ainutlaatuinen patenoitu O.N.T.-teknologia, joka poistaa 

epämiellyttäviä hajuja
• hapan koostumus
• Käyttövalmis tuote

Edut
• Tappaa 99.99% vaipallisista viruksista 60 sek. (myös 

koronavirus)
• Tappaa 99.999% bakteereista  5 minuutissa
• erinomainen puhdistusteho; toimii myös kovan veden 

alueilla
• yksi tuote - neljän puhdistusaineen teho
• jättää tiloihin mielyttävän, puhtaan tuoksun

Pro Formula 
OPPAASI TEHOKKAASEEN PUHDISTAMISEEN  
Unilever ja Diversey ovat yhdessä luoneet Pro Formula 
-tuotteet, täydellisen valikoiman ammattilaisille suunniteltuja 
puhdistusaineita yhdistettynä luotettaviin Unilever- 
merkkituotteisiin. Ammattimaisten tuotteiden lisäksi Pro 
Formula tarjoa puhdistus- ja HACCP -oppaita,jotka auttavat 
sinua täyttämään hygieniavaatimukset. 

Cif Pro Formula 4in1 saniteettitilojen desinfioiva 
puhdistusaine puhdistaa ja desinfioi samanaikaisesti sekä 
poistaa saostumia ja pahaa hajua. Soveltuu kovien, vettä ja
 happamia aineita sietävien pintojen  samanaikaseen 
puhdistamiseen ja desifiointiin. 
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Tuotteen nimi: CIF Pro Formula 4in1 desinfioiva puhdistusaine (TASKI® Sani 4in1 Plus Spray)
Pakkaus: 6 x 750ml Tuotenumero: 101104567

Ulkonäkö: Kirkas, vaalenapunainen neste EAN-koodi (myyntierä): 7615400801985

Tuoksu: Raikas, miedosti hajustettu Pakkauksen mitat (P x L x K): 236 x 190 x 297

pH-arvo: <2 (laimentamaton) Tuotteita lavalla: 95

Käyttöohje:
1. Annostele tuotetta suoraan puhdistettavalle pinnalle tai puhtaalle siivouspyyhkeelle
2. Anna vaikuttaa pinnoilla tarvittava aika (katso mikrobiologiset tiedot)
3. Käytä pinttyneen lian poistamiseen pesusientä
4. Huuhtele ja kuivaa pinta
Ei saa sekoittaa muiden tuotteiden kanssa. Ei saa käyttää vettä ja happamia aineita kestämättömille 
pinnoille. Testaa materiaalin ja kemikaalin yhteensopivuus huomaamattomassa paikassa ennen käyttöä.

Käyttöturvallisuus ja varastointi
Ohjeet tuotteen käsittelyyn ja hävittämiseen löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta. Varastoidaan alkuperäiusssä 
pakkauksessa suljettuna ja suurilta lämmönvaihteluilta suojattuna.

Mikrobiologiset tiedot
EN1276: bakteerit 99,999 %. 5 min, likaiset olosuhteet
EN13697: bakteerit 99,99%. Hiivat 99,9%. 5 min, likaiset olosuhteet
EN1650: Hiivat 99,99 %. 15 min, likaiset olosuhteet
EN14476: vaipalliset virukset 99,99 %. 1 min, likaiset olosuhteet
EN16777: vaipalliset virukset 99,99 %. 5 min, likaiset olosuhteet

Ympäristötiedot
Valmisteen sisältämät pinta-aktiiviset aineet täyttävät pesuaineista annetun (EU):n asetuksen EC 648/2004 mukaiset 
biologisen hajoavuuden kriteerit.
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† TASKI® Sani 4in1 Plus Spray
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