Elimina 99,99% de bactérias e
vírus (incl. Coronavírus)
Descrição
Cif Pro Formula Alcohol plus é um desinfetante pronto a usar
à base de álcool para utilização em ambientes de cozinha
ou áreas alimentares. Pode ser usado regularmente para
desinfetar qualquer superfície dura durante o dia e é seguro
para utilização em zonas com alimentos, uma vez que
evapora e não deixa resíduos.
É adequado para a desinfeção de superfíceis em contacto
com alimentos e acessórios de cozinha como tábuas
de corte, utensílios, termómetros e outros pequenos
equipamentos de cozinha.

Cif Pro Formula
Alcohol Plus

É também adequado para a desinfeção de montras de
alimentos em supermercados, talhos, etc. assim como a
generalidade das superfícies duras tais como mesas de
refeição e cadeiras. Elimina 99,99% de bactérias, leveduras e
vírus, incluindo vírus não encapsulados e encapsulados (tais
como os Coronavírus).

Propriedades
•
•
•
•

Contém 77% de álcool (Etanol)
Uso versátil em várias superfícies
Sem perfume
Spray pronto a usar

Benefícios
• Elimina 99,99% de bactérias, leveduras, bolores e vírus
(incl. Coronavírus)

•
•
•
•

Utilização segura em áreas de preparação de alimentos
Não contamina os alimentos
Evapora completamente e não deixa resíduos
Não necessita de enxaguamento

Pro Formula
O SEU GUIA PARA UMA LIMPEZA PROFISSIONAL
Pro Formula coloca à sua disposição uma gama completa
de produtos de limpeza com fórmulas profissionais e
marcas de confiança da Unilever. Esta gama foi desenvolvida
especificamente para ir ao encontro das necessidades dos
seus negócios, proporcionando-lhe os resultados excecionais
de uma limpeza profissional. Descubra no portal Pro Formula
os materiais online que o irão ajudar a alcançar os mais
elevados padrões de higiene.

www.proformula.com

Cif Pro Formula Alcohol Plus
Instruções de utilização
Se a superfície tiver sujidade visível, deverá limpar primeiro os detritos com uma solução de limpeza ou
desengordurante, enxaguando posteriormente com água limpa e deixando secar. Nos locais de contacto com
os alimentos deverá necessariamente existir um regime diário de limpeza meticulosa e desinfeção.
Desinfeção geral
1. Pulverizar Cif Pro Formula Alcohol Plus de forma uniforme na superfície ou para um pano.
2. Deixar atuar no mínimo durante 1 minuto.
3. Limpar com um pano ou deixar a superfície secar naturalmente
Cif Pro Formula Alcohol Plus deve ser aplicado sem diluição diretamente em superfícies tais como máquinas de
cortar, superfícies de preparação de alimentos, bancadas de trabalho, mesas ou qualquer outro tipo de superfície
dura. Quando desinfetar, certifique-se de que a quantidade suficiente de solução é aplicada para que as superfícies
permaneçam molhadas durante o período mínimo do tempo de contacto.
Evitar pulverizar perto de equipamento elétrico desprotegido ou perto de fontes de ignição (bicos de fogão abertos, etc.).
Não pulverizar superfícies quentes.

Produto: Cif Pro Formula Alcohol Spray
Embalagem:

6 x 750ml

Dimensões (C x L x A mm):

Aparência:

Líquido límpido sem cor

Nº de embalagens por camada: 19

Odor:

Sem perfume

Nº de embalagens por palete:

95

pH:

7

Nº de camadas por palete:

5

236 x 190 x 297

Segurança na armazenagem e manuseamento
Armazenar na embalagem de origem, afastado de temperaturas extremas. Ficha de Dados de Segurança disponível a
pedido de utilizadores profissionais.

Dados microbiológicos
EN14476 (Poliovírus, Adenovírus, MNV): 99,99%, 1 min em condições de limpo
EN16777 (Adenovírus, MNV): 99,99%, 2 min em condições de limpo
EN1276 (Bactérias): 99.999%, 15 seg em condições de limpo
EN13697: 99.99% Bactérias 99.9% Leveduras, 5 min em condições de limpo
EN13727 (Bactérias): 99.999%, 15 seg em condições de limpo
EN14348 (Bactérias): 99.99%, 1 min em condições de limpo
EN1650 (Leveduras, Fungos): 99.99%, 15 seg em condições de limpo
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