
1 2 3

7654

1 2

3 4

1 2 3

7654

1 2

3 4

Curățați de mai multe ori pe zi exteriorul vitrinei 
pentru alimente folosind Cif Geamuri & Suprafețe și 
un prosop de hârtie.

IGIENIZAREA VITRINELOR PENTRU ALIMENTE:

CURĂȚAREA OGLINZILOR, GEAMURILOR, UȘILOR DIN STICLĂ:

Pulverizați Cif Geamuri & Suprafețe pentru 
a acoperi întreaga suprafață a tuturor 
componentelor vitrinei, la interior și la 
exterior.

Curățați ușile de sticlă, geamurile și oglinzile, ori de câte ori este necesar pe 
parcursul zilei, pentru a elimina urmele inestetice de degete și murdăria vizibilă. 
Nu uitați de ramele geamurilor!

Începeți de la partea de sus și continuați până la partea de jos ștergând murdăria, 
urmele de grăsime și de degete cu prosoape de hârtie. 

Pulverizați Cif Geamuri & Suprafețe direct pe geam sau pe un prosop de hârtie 
curat dacă există riscul să provocați neplăceri persoanelor din apropiere.

La final folosiți un prosop de hârtie uscat pentru a conferi luciu și pentru a 
îndepărta toate dungile și petele. Mai aplicați produs de curățare acolo unde este 
necesar pentru a obține o strălucire perfectă.

Începeți de la partea de sus și continuați 
până la partea de jos ștergând murdaria și 
urmele de grăsime cu prosoape de hârtie.

La final folosiți un prosop de hârtie uscat 
pentru a îndepărta toate dungile și 
petele și mai aplicați produs de curățare 
acolo unde este necesar.

Porniți din nou vitrina și 
așteptați să atingă
temperatura potrivită înainte 
de a reintroduce alimentele.

Curățați interiorul vitrinei pentru alimente la sfârșitul 
fiecarei zile. Mai întâi opriți alimentarea cu curent a 
vitrinei și scoateți toate alimentele, acoperindu-le și 
depozitându-le în mod corespunzător.

Dacă este posibil, scoateți rafturile sau tăvile și 
curățați-le separat. Curățați rafturile din sticlă cu 
Cif Geamuri & Suprafețe și un prosop de hârtie. Tăvile 
pentru alimente trebuie curățate și igienizate cu Cif 
Detergent Dezinfectant Lichid 2în1 și o lavetă curată.
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Curăţaţi geamurile atunci când
soarele nu bate direct pe ele.
Lumina soarelui usucă geamul
repede şi vor rămâne urme.

CIF GEAMURI & 
SUPRAFEȚE

CIF DETERGENT 
DEZINFECTANT  

LICHID 2ÎN1

LAVETĂ
PROSOP                

DE HÂRTIE MĂNUȘI

Igienizarea profesională a 
suprafeţelor din sticlă
Ghid de bune practici


