Lavar a louça como um PRO
Guia de boas práticas

1.

PREPARAÇÃO
✔ Verificar se os tabuleiros e filtros estão
corretamente colocados
✔ Verificar se todos os drenos estão fechados
✔ Encher a máquina. Deixar atingir as temperaturas
de funcionamento
✔ Verificar se as temperaturas estão definidas para:

3.

MUDAR A ÁGUA DE
LAVAGEM
✔ Mudar a água de lavagem duas vezes ao dia
(11h e 15h)
✔ Desligar a máquina de lavar
✔ Esvaziar a máquina
✔ Retirar os filtros e colocar os resíduos no lixo
✔ Lavar abundantemente os filtros
✔ Voltar a colocar os filtros na máquina
✔ Verificar se os braços de lavagem não estão
bloqueados

Enxaguamento
82 °C a 90 °C

Lavagem
55 °C a 65 °C

✔ Deixar secar ao ar
✔ Verificar os níveis de detergente e de secante, ou
verificar apenas o nível de Sun Pro Formula
Detergente com Secante incorporado

2.

OPERAÇÃO

4.

✔ Remover restos de
alimentos dos pratos
e travessas
✔ Remover resíduos de café
ou chá
✔ Pré-lavar se for necessário

✔ Utilizar sempre o equipamento de proteção
recomendado (óculos e luvas)
✔ Retirar cuidadosamente o tubo da embalagem
vazia. Evitar o contacto da pele com o tubo
✔ Remover e eliminar a embalagem vazia
✔ Retirar o selo e abrir a tampa da nova embalagem
✔ Introduzir cuidadosamente o tubo
✔ Colocar a nova embalagem em posição

✔ Colocar toda a louça corretamente por tamanhos.
Colocar as chávenas e copos corretamente dentro
dos tabuleiros.

✔ Colocar corretamente facas, garfos e colheres
no cesto dos talheres, misturados e com o cabo
para baixo

PRODUTOS

SUBSTITUIR AS
EMBALAGENS DE
QUÍMICOS

5.

CONCLUSÃO
✔ Desligar a máquina de lavar
✔ Esvaziar a máquina conforme mencionado no
passo 3
✔ Higienizar as superfícies exteriores com Cif PF
2in1 Detergente Desinfetante para Cozinhas
✔ Deixar secar ao ar com a(s) porta(s) aberta(s)
✔ Se necessário, fazer regularmente uma
descalcificação da máquina

ProTip

Secagem rápida
e sem manchas

SUN PF 2IN1
DETERGENTE E SECANTE

CIF PF 2IN1 DETERGENTE
DESINFETANTE PARA COZINHAS

UTENSÍLIOS

PANO DE LIMPEZA

SEGURANÇA

ÓCULOS

LUVAS
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Louça com manchas podem fazer
parecer que os pratos estão sujos mesmo
estando limpos. Para prevenir manchas,
importa garantir que adiciona um
secante, como Sun Pro Formula Secante.
A sua fórmula profissional deixa a
superfície sem mancha e proporciona
uma rápida secagem da louça. A sua
louça vai brilhar como nunca!

