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Cif Pro Formula 
Sproei-

desinfectiemiddel
(Divosan ETHA-plus)

Doodt 99,99% van de 
bacteriën en virussen 
(inclusief coronavirussen)
Productomschrijving
Cif Pro Formula Sproei-desinfectiemiddel (Divosan ETHA-
plus) is een gebruiksklare desinfecterende spray op basis 
van ethanol.  Het product is bestemd voor gebruik in de 
voedingsverwerkingssector en in keukens.  
Het product kan regelmatig gebruikt worden voor snelle,
tussentijdse desinfectie van harde oppervlakken en is veilig 
in gebruik op oppervlakken die met voedsel in contact 
komen, vermits het product volledig verdampt en geen 
productresten achterlaat.
Het product  is geschikt voor het desinfecteren van 
alcoholbestendige voedselcontactoppervlakken en 
voorwerpen zoals snijplanken, keukengerei, thermometers 
en andere kleinere keukenapparatuur. Het is ook geschikt 
voor de desinfectie van voedingsdisplays in supermarkten, 
slagerijen, enz. en voor algemene harde oppervlakken 
zoals eettafels en stoelen. Het doodt 99,99% van de 
bacteriën, gisten en virussen, inclusief niet-ingekapselde als 
ingekapselde virussen (zoals Coronavirussen).

Belangrijke eigenschappen
• Bevat 77% alcohol (Ethanol)
• Veelzijdig gebruik op meerdere oppervlakken
• Gebruiksklare spray

Voordelen
• Doodt 99,99% van de bacteriën, gisten, schimmels en 

virussen (zoals Coronavirussen) 
• Zonder parfum, kan zonder risico gebruikt worden in  

voedselbereidings- en -verwerkingszones 
• Verdampt volledig en laat geen productresten achter 
• Spoelen niet nodig   

Pro Formula 
YOUR GUIDE TO POWERFUL CLEANING 
Unilever en Diversey bundelen de krachten om u het beste 
van twee werelden te bieden: vertrouwde Unilever merken 
gecombineerd met Pro Formula, een compleet assortiment 
gebruiksklare professionele schoonmaakproducten. Het 
assortiment is speciaal ontwikkeld voor uw professionele 
schoonmaakbehoeften, en is voorzien van gratis online 
schoonmaak & HACCP-handleidingen, die u helpen te 
voldoen aan hygiënenormen.
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Cif Pro Formula Sproei-desinfectiemiddel (Divosan ETHA-plus)
Verpakking 6 x 750ml EAN code 7615400809554

Uitzicht Heldere, kleurloze vloeistof Omdoos (L x B x H mm) 236x190x297

Geur Zonder parfum Aantal verpakkingen per laag 19

PH Waarde 7 Aantal verpakkingen per pallet 95

Artikelcode 101104398 Aantal lagen per pallet 5

Gebruiksaanwijzing:
Wanneer het oppervlak zichtbaar vervuild is, dienen eerst de grove vervuilingen gereinigd te worden met een aparte reinigingsoplossing 
of ontvetter. Het oppervlak spoelen met schoon water en laten drogen. Een dagelijkse routine van grondige reiniging en desinfectie in 
voedselcontactplaatsen is altijd vereist.

Algemene desinfectie:

1. Cif Pro Formula Sproei-desinfectiemiddel (Divosan ETHA-plus) gelijkmatig vernevelen over het gehele oppervlak of op een doek  (en 
vervolgens gelijkmatig aanbrengen over het oppervlak). 

2. 1 minuut laten inwerken.
3. Oppervlakken schoonvegen of aan de lucht lagen drogen. 
Cif Pro Formula Sproei-desinfectiemiddel (Divosan ETHA-plus) moet onverdund worden aangebracht op oppervlakken zoals snijmachines, 
oppervlakken voor voedselbereiding, werkoppervlakken, tafels of andere harde oppervlakken. Zorg er bij het desinfecteren voor dat er 
voldoende product wordt aangebracht, zodat de oppervlakken gedurende de minimale contacttijd vochtig blijven.

Nooit de oplossing vernevelen in de buurt van onbeschermde elektrische apparatuur of in de buurt van ontstekingsbronnen (open vuur, enz.).
Nooit vernevelen op hete oppervlakken.

Veilige hantering en opslag
Volledige instructies voor hantering en verwijdering van dit product worden beschreven in het Veiligheidsinformatieblad 
(Safety Data Sheet), beschikbaar via Internet : https://sds.diversey.com.    
Bewaar het product in de originele gesloten verpakking en bescherm het tegen extreme temperatuurwaarden.  

Microbiologische gegevens
* Cif Pro Formula Sproeidesinfectiemiddel (Divosan ETHA-plus) is geslaagd voor test EN14476  (polivirus, adenovirus, 
MNV) in schone omstandigheden, met een contacttijd  van 1 minuut.
* Cif Pro Formula Sproeidesinfectiemiddel (Divosan ETHA-plus) is voor 99,999% geslaagd voor test EN 1276 in schone 
omstandigheden, met een contacttijd  van 15 seconden.
* Cif Pro Formula Sproeidesinfectiemiddel (Divosan ETHA-plus) is geslaagd voor test EN13727 (medische test) en doodt 
voor 99,999%  bacteriën af in schone omstandigheden bij een contacttijd van 15 seconden. 
* Cif Pro Formula Sproeidesinfectiemiddel (Divosan ETHA-plus) is voor 99.99% geslaagd voor test EN1650 in schone 
omstandigheden bij een contacttijd van 15 seconden.

© 2020 Diversey Inc. All rights reserved.86654 nl 09/20

Cif Pro Formula Sproei-desinfectiemiddel (Divosan ETHA-plus)


