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Produse de curatat 

 
CMHT-C-01 

Un ambalaj unic al produsului CIF Pro pentru curățarea 
cremelor 
Acest produs extrem de concentrat asigură o curățare 
perfectă. 

Lemon 
1,5L 
CTN 12 x 1,5L 
 

 
CMHT-C-02 

CIF Pro All-purpose este un spray de curățare universal foarte 
simplu. 

Spray  
520ml 
CTN 12 x 520ml 

 
CMHT-C-03 

Pachet de reumplere CIF Pro pentru toate scopurile. Cu acest 
recipient de 5 litri este foarte ușor să reumpleți recipientul de 
pulverizare. 

Refill 
5L  
CTN 2 x 5L 

 
CMHT-C-04 

Sticla CIF Pro Window este un spray foarte simplu pentru 
curățarea sticlei. 

Spray  
520ml 
CTN 12 x 520ml 

 
CMHT-C-05 

Reumpleți ambalajul sticlei CIF Pro Window. Cu acest recipient 
de 5 litri este foarte ușor să reumpleți recipientul de 
pulverizare. 

Refill  
5L 
CTN 2 x 5L 

 
CMHT-C-06 

Pachet de reumplere cu CIF Pro Dezinfectant pentru curățarea 
podelelor. Cu acest pachet de 5 litri este foarte ușor să 
reumpleți pachetele mici. 

Refill 
5L 
CTN 2 x 5L 

http://www.cmht.eu/


www.cmht.eu 

hello@cmht.eu 

LISTA DE PRODUSE 
 

Fișe de produse / rapoarte disponibile la cerere 

3 

 
CMHT-C-07 

CIF Finisaj perfect din oțel inoxidabil. O curățare și lustruire 
ușoară asigură un rezultat curat și strălucitor. 

Spray  
435ml 
CTN 12 x 435ml 

 
CMHT-C-08 

CIF Perfect Finish Anti Calcar. Acest detergent eficient pentru 
calcar poate fi utilizat pe diferite suprafețe și le va combate cu 
atenție împotriva calcarului. 

Spray 
435ml 
CTN 12 x 435ml 

 
CMHT-C-09 

CIF Dezinfectant fără clătire. Acest produs trebuie aplicat 
numai pe suprafața care trebuie curățată și nu trebuie clătit 
ulterior. 

520ml 
CTN 12 x 520ml 

 
CMHT-C-10 

Sunlight Pro Hand Dashwash este un detergent foarte 
concentrat pentru o curățare foarte afectivă și puternică. 

1,5L 
CTN 9 x 1,5L 

 
CMHT-C-11 

Pachetul de reumplere a vasei de mână Sunlight Pro.Cu acest 
pachet de 5 litri este foarte ușor să reumpleți pachetele mici. 

Refill  
5L 
CTN 2 x 5L 
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Mănuși de nitril 
 

 
CMHT-G-01 

Produs de Unilever profesional. 
 
Aceste mănuși de examinare înalt certificate protejează 
perfect împotriva bacteriilor și virușilor și pot fi folosite chiar 
și cu medicamente pentru chimioterapie.  
Mănușile au o sensibilitate tactilă ridicată și nu conțin pudră și 
latex. Vârfurile degetelor sunt texturate.  
 
Ambalajul este prevăzut cu 6 limbi diferite. 

EN 455 Părțile 1-4 
EN 374 Părțile 1-4 / 5 
FDA / CE 
Anti-bacterian, antivirus 
Sensibilitate tactilă 
ridicată 
Fără pudră 

Alimente sigure 
Culoarea : albastra 

 
CMHT-G-02 

Aceste mănuși negre de examinare, cu toate certificatele 
necesare, sunt, printre altele, sigure pentru alimente. 
Mănușile au o sensibilitate tactilă ridicată și nu conțin pudră și 
latex.  
Vârfurile degetelor sunt texturate pentru o mai bună 
aderență. 
Certificat Halal. 
 

EN 455 1-3 
EN 374 -1-3 
CE 
Sensibilitate tactilă 
ridicată 
Fără pudră 

Alimente sigure 
Culoarea : Negro 

 
CMHT-G-03 

Mănușile de nitril Runbo sunt ideale pentru uz industrial, 
alimentar sau privat. Mănușile au o sensibilitate tactilă ridicată 
și nu conțin pudră și latex. Vârfurile degetelor sunt texturate 
pentru o mai bună aderență. 
Nu în scopuri medicale sau de cercetare. 

EN ISO 21420/2020 
EN ISO 3071/2020 
Sensibilitate tactilă 
ridicată 
Fără pudră 

Alimente sigure 
Culoarea: albastra/ alb 

Măști de protecție 

 

Tip FFP3 
 

 
 

 
CMHT-FFP3-9301 

9301 
 
Această mască de față preformată cu supapă asigură o 
protecție eficientă. Masca cu benzi pentru cap și o clemă 
robustă pentru nas este foarte confortabilă și ușoară. 
 
Masca este reglabilă în 4 puncte, astfel încât să o puteți 
încadra perfect pe față. 

Tip FFP3 
EN149:2001+2009 / CE 
Opțiune: fără metal pentru 
RMN 
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