Spălarea profesională a vaselor
Ghid de bune practici

1.

PREGĂTIRE
✔ Verificați ca tăvile pentru resturi să fie la locul lor
✔ Verificați ca țevile de scurgere să fie închise
✔ Umpleți mașina de spălat vase. După ce ați
umplut-o asigurați-vă că încălzitoarele sunt pornite
✔ Dacă este posibil, verificați ca temperaturile să fie
setate la:

CLĂTIRE
55-65OC

3.

✔ Schimbați apa de spălare cel puțin de două ori pe zi
(în funcție de frecvența utilizării)
✔ Opriți mașina de spălat
✔ GOLIȚI mașina
✔ Scoateți tava (tăvile) pentru resturi și goliți-o (le) la
coșul de gunoi
✔ Curățați tava (tăvile) pentru resturi și filtrul (filtrele)
cu atenție
✔ Puneți la loc filtrul (filtrele) și tava (tăvile) pentru
resturi
✔ Verificaţi ca toate duzele pulverizatoare să fie
funcţionale şi îndepărtaţi eventualele obturaţii

CLĂTIRE
82-90OC

✔ Lăsați articolele spălate să se usuce la aer, în
mod natural
✔ Verificați nivelurile de detergent și aditiv de clătire
– dacă este necesar, înlocuiți cu tablete Sun

2.

ÎNCĂRCARE
✔ Îndepărtați resturile de
mâncare de pe vase
✔ Turnați reziduurile de ceai și
cafea în chiuvetă/țeava de scurgere
✔ În cazul în care se poate,
pulverizați în prealabil cu apă

4.

✔ Așezați corect, în coșurile corespunzătoare, toate
cuțitele, furculițele și lingurile. Amestecați
tacâmurile în fiecare coș, cu mânerele în jos

✔ Schimbați apa de spălare cel puțin de două ori pe zi
✔ Detartrați regulat mașina (dacă este necesar)

PRODUSE

SUN TABLETE PENTRU
MAȘINILE DE SPĂLAT VASE

ECHIPAMENT

SCHIMBAREA
RECIPIENTELOR DE
PRODUSE CHIMICE
✔ Purtați întotdeauna echipamentul de siguranță
recomandat (mănuși și ochelari)
✔ Retrageți cu atenție tija de dozare din recipientul gol
NU ATINGEȚI CAPĂTUL TIJEI DE DOZARE
✔ Scoateți recipientul gol și aruncaţi-l cu grĳă
✔ Rupeți sigiliul și scoateți capacul recipientului nou
✔ Introduceți cu grĳă tija de dozare
✔ Puneți la loc recipientul cu produsul nou

✔ Puneți corect în coș toate ceștile, deasupra
chiuvetei sau țevii de scurgere

LAVETĂ

SCHIMBAŢI APA DE
SPĂLARE

5.

FINALIZARE
✔ Opriți mașina de spălat
✔ Goliţi maşina conform instrucţiunilor din caseta 3
✔ Igienizați suprafețele externe cu Cif Detergent
Dezinfectant Lichid 2în1
✔ Lăsați să se usuce cu ușa deschisă

Sfatul
specialistului
Vă deranjează urmele de pe pahare?
Apa dură poate lăsa urme şi pete pe
veselă. Pentru a le evita, încercați să
măriți doza de detergent și să adăugați
Sun Sare Pentru Mașinile De Spălat Vase
la ciclul de spălare. Astfel, veți putea
preveni acumularea de depuneri de
calcar, iar paharele vor fi curate şi
strălucitoare, fără pete!

CIF DETERGENT
DEZINFECTANT LICHID 2ÎN1

SIGURANȚĂ

OCHELARI DE
PROTECȚIE

MĂNUȘI
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