
PRODUTOS

CIF PF 2IN1 DETERGENTE
DESINFETANTE PARA COZINHAS

Limpar mesas e
cadeiras como um PRO
Guia de boas práticas

ProTip

Utilizar Cif Pro Formula 2in1 
Detergente Desinfetante para 
Cozinhas ao longo do dia.
No final do dia, pulverizar com
Cif Pro Formula Limpa Vidros e 
Multissuperfícies e limpar com
um pano – as aderências 
desapareceram!

Como evitar que
as mesas fiquem 
peganhentas?

www.proformula.com
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UTENSÍLIOS SEGURANÇA

LUVAS
PANO DE
LIMPEZA

VASSOURA
E PÁ

TOALHETE
DE PAPEL

Pulverizar Cif PF 2in1 Detergente Desinfetante para Cozinhas diretamente na superfície, ou para um pano limpo se houver pessoas 
próximas. Prestar especial atenção às bordas e cantos. Deixar atuar 5 minutos. Limpar com um pano húmido e deixar secar ao ar.

Retirar da mesa os talheres, louças, condimentos e menus. 
Remover todos os resíduos soltos da mesa e das cadeiras.

Remover todos os detritos debaixo da mesa, usando uma 
vassoura e uma pá.

Limpar e encher as embalagens dos condimentos e colocar a 
mesa. Se usar toalhas de mesa, garantir que estão limpas e sem 
nódoas ou manchas.

A utilização de produto de limpeza nas mesas ao longo do dia 
pode causar acumulação e as mesas acabam por ficar 
peganhentas. Para evitar que isso aconteça, assegurar que todas 
as mesas são enxaguadas com água morna e um pano limpo ou 
um toalhete de papel, todas as noites, antes de fechar.

NOITE

Limpar a Cadeira de bebé: a cadeira de bebé deve ser limpa e desinfetada após cada utilizaçao. Usar um pano húmido para remover 
tanto restos de comida como líquidos. Pulverizar a cadeira com Cif PF 2in1 Detergente Desinfetante para Cozinhas, prestando especial 
atenção ao tabuleiro da comida, por cima e por baixo, bem como as partes laterais do assento. Deixar atuar 5 minutos. Limpar com 
um pano húmido e deixar secar ao ar. Se o assento for de tecido, garantir que este seja lavado regularmente.


