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CIF WOOD 
FLOOR CLEANER

CIF POWER CLEANER 
DEGREASER

CIF OXY-GEL ALL 
PURPOSE CLEANER

CIF 2IN1 
WASHROOM CLEANER

ProFloor Cleaning
Best practice guide

ProTip

By positioning the bucket behind the 
line of work and starting at the far 
corner of the room, working backward 
toward the room exit , you aren't 
forced to walk on newly mopped 
surfaces creating footprints.
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DUSTPAN
& BRUSH
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Rinse the mop frequently and change solution when 
it becomes cool or dirty. Take care not to over wet 
the floor.

When finished, allow floor to air dry, or dry it using a 
dry mop and then remove the wet floor sign. Let your 
floor dry completely before walking on it to avoid slips. When finished, rinse and dry mop and bucket.
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Pour 120ml Cif Power Cleaner Degreaser into a bucket 
filled with 6 litres of clean, warm water.
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Let your floor dry completely before walking on it to 
avoid slips.

Apply the solution on the floor, using a deck brush to 
scrub away grease and dirt. Allow 5 min contact time.
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Apply the solution with a mop using “figure of eight 
strokes” with overlapping passes to cover all the area.

1

Sweep, dry mop or vacuum the area first.

Put out a wet floor sign

Put out a wet floor sign

KITCHEN FLOOR:

Pour 80-160 ml of Cif All Purpose Cleaner into a 
bucket filled with 8 litres of clean, warm water.

PUBLIC AREA / RESTAURANT FLOOR

Pour 60ml Cif 2in1 Washroom Cleaner into a bucket 
filled with 8 litres of clean, warm water.

WASHROOM FLOOR

Pour 75 ml of Cif Wood Floor Cleaner into a bucket 
filled with 5 litres of clean, warm water.

WOODEN FLOOR

1

Remove loose dirt first.

Rinse well with clean water and remove excess water 
with a squeegee or a mop and empty into drain or 
dry it using a dry mop and then remove the wet 
floor sign. 

6L

120ml

5 mins.

80-160ml

8L

60ml

8L

75ml

5L

Igienizarea profesională 
a pardoselilor
Ghid de bune practici

5 min.

3

Aplicați soluția pe pardoseală, folosind o perie pentru 
podele, pentru a îndepărta grăsimile și murdăria. 
Lăsați să acționeze timp de 5 minute.

1

Mai întâi măturați, uscați cu mopul sau aspirați 
suprafața.

4

Clătiți mopul frecvent și schimbați soluția când se 
răcește sau se murdărește. Asigurați-vă că nu udați 
excesiv pardoseala.

1

Mai întâi îndepărtați murdăria vizibilă.

4

Clătiţi bine cu apă curată şi îndepărtați excesul de 
apă cu o racletă cu lamelă de cauciuc sau un mop, 
direcționând apa spre scurgere, sau ștergeți cu un 
mop uscat și apoi îndepărtați.

2

Amplasați un indicator de pardoseală udă.

5

Când ați terminat, lăsați să se usuce sau ștergeți cu un 
mop uscat și apoi îndepărtați indicatorul de pardoseală 
udă. Lăsați pardoseala să se usuce complet înainte de 
a păși pe aceasta pentru a evita să alunecați.

2

Amplasați un indicator de pardoseală udă.

5

Lăsați pardoseala să se usuce complet înainte de 
a păși pe aceasta pentru a evita să alunecați.

3

Aplicaţi soluţia cu ajutorul unui mop cu „mișcări sub 
forma cifrei opt” suprapuse pentru a acoperi întreaga 
suprafață.

6

Când ați terminat, clătiți și uscați mopul și găleata.
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Dacă așezați găleata în spatele
liniei de lucru și începeți din colțul 
îndepărtat al încăperii, deplasându-vă 
cu spatele către ieșirea din încăpere, 
nu va trebui să pășiți pe suprafețele 
proaspăt spălate și nu veți lăsa urme.

CIF DEGRESANT 
PUTERNIC CONCENTRAT

PERIE 
PARDOSEALĂ

MOP & 
GĂLEATĂ

RACLETĂ FĂRAŞ & 
PERIE

INDICATOR 
PARDOSEALĂ UDĂ

MOP 
USCAT

MĂNUŞI

CIF DETERGENT 
UNIVERSAL 

LEMON FRESH

CIF DETERGENT 
PENTRU SUPRAFEŢE 

DIN LEMN

CIF DETERGENT 
PENTRU BAIE 2ÎN1

80-160ml

8L
Turnați 80-160 ml de Cif Detergent Universal Lemon 
Fresh într-o găleată cu 8 litri de apă caldă curată.

60ml

8L
Turnați 60 ml de Cif Detergent Pentru Baie 2în1 într-o 
găleată cu 8 litri de apă caldă curată.

75ml

5L
Turnați 75 ml de Cif Detergent Pentru Suprafeţe Din 
Lemn într-o găleată cu 5 litri de apă caldă curată.

6L

120ml

Turnați 120 ml de Cif Degresant Puternic Concentrat 
într-o găleată cu 6 litri de apă caldă curată.

PARDOSEALĂ BUCĂTĂRIE:

ZONE PUBLICE /PARDOSELI 
RESTAURANTE

PARDOSEALĂ BAIE PARCHET

Sfatul  
specialistului


