
PRODUSE

CIF DETERGENT
DEZINFECTANT LICHID 2ÎN1

Igienizarea profesională 
a meselor și scaunelor
Ghid de bune practici

Sfatul
specialistului

Mese lipicioase? Ştergeţi-le de
câteva ori pe zi cu un produs de
curățare pentru geamuri și urmele
lipicioase cauzate de dezinfectant
vor dispărea. Apoi, chiar dacă aveți 
clienți, puteți curăța în continuare 
cu un dezinfectant pentru a 
menține mesele igienizate.
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Eliberați masa de tacâmuri, vase, condimente și meniuri.
Ștergeți resturile de pe masă și scaune.

Îndepărtați toate resturile de sub masă folosind o perie 
și un făraș.
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Pulverizați Cif Detergent Dezinfectant Lichid 2în1 direct pe suprafață sau pe o lavetă dacă există un risc de vătămare a persoanelor din apropiere.
Acordați atenție specială marginilor și colțurilor. Lăsați să acționeze timp de 5 minute. Ștergeți cu o lavetă umedă și lăsați să se usuce.

Curățarea scaunelor pentru copii: Este recomandat ca scaunul pentru copii să fie curățat și dezinfectat după fiecare utilizare. Folosiți o lavetă 
umedă pentru a șterge cât mai multe resturi de mâncare și lichide. Pulverizați Cif Detergent Dezinfectant Lichid 2în1, acordând o atenție specială 
tăvii pentru mâncare, porțiunii de sub ramă, centurii și lateralelor scaunului. Lăsați să acționeze timp de 5 minute. Curățați cu o lavetă umedă și 
lăsați să se usuce. Dacă scaunul este realizat din material textil, asigurați-vă că îl spălați periodic.

Umpleți și ștergeți recipientele pentru condimente și reașezați masa.
Dacă folosiți fețe de masă, verificați să fie curate și fără pete.

Folosirea unui dezinfectant pe mese de mai multe ori pe zi poate duce
la formarea de depuneri, iar mesele pot deveni lipicioase. Pentru a evita
această situație, asigurați-vă că toate mesele sunt clătite cu apă caldă și 
o lavetă sau prosop de hârtie înainte de închiderea de la sfârșitul zilei.
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