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CIF 2IN1 KITCHEN CLEANER DISINFECTANT
(KONYHAI TISZTÍTÓ- ÉS FERTŐTLENÍTŐSZER) 

Asztalok és székek
professzionális tisztítása
Útmutató az asztalok és székek
tisztításának jó gyakorlatához

Ragacsosak az asztalok? Törölje át 
őket ablaktisztítószerrel napjában 
többször is, és eltűnik a fertőtle-
nítőszer okozta ragacsos tapintás. 
Ezután már nyugodtan használ-
hat fertőtlenítőszert a vendégek 
után, és megőrizheti asztalainak 
higiénikus tisztaságát.
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Ragacsosak az asztalok? Törölje át 
őket ablaktisztítószerrel napjában 

nítőszer okozta ragacsos tapintás. 

ProFormula
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Tegye el az asztalról az evőeszközöket, edényeket, az ecet- és
olajtartót valamint az étlapot. Tisztítsa meg az asztalt és a
székeket a darabos ételmaradékoktól.

Seprű és szemétlapát segítségével távolítsa el az asztal alól a
darabos ételmaradékokat. 
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A Cif 2in1 Kitchen Cleaner Disinfectant konyhai tisztító- és fertőtlenítőszert fújja a felületre vagy egy tiszta ruhára - ha a
közvetlen ráfújás a közelben levő emberek miatt nem kivitelezhető. Különösen figyeljen a asztal sarkaira és peremére. 
Hagyja 5 percig hatni a tisztítószert. Ezután nedves ruhával törölje át a felületet, és hagyja száradni.

Etetőszékek tisztítása: Az etetőszékeket minden használat után le kell mosni és fertőtleníteni. Egy nedves törlőruhával
távolítson el minden ételmaradékot és folyadékot, amit csak lehet. Fújjon Cif 2in1 Kitchen Cleaner Disinfectant konyhai tisztító- 
és fertőtlenítőszert az etetőszékre, különös tekintettel az etetőtálcára, a perem alatti részre, a biztonsági övre és az ülés oldalára. 
Hagyja 5 percig hatni a tisztítószert. Ezután nedves ruhával törölje át a felületet, és hagyja száradni. Ha az ülőfelület textilből
készült, gondoskodjon annak rendszeres mosásáról.

Törölje át és töltse fel az asztali fűszer-, ecet- és olajtartót,
és terítse meg újra az asztalt. Ha használnak abroszokat,
gondoskodjon róla, hogy azok mindig tiszták és foltmentesek
legyenek.

A napközben gyakran használt fertőtlenítőszer hatására az
asztalok idővel ragacsossá válnak. Ennek elkerülése
érdekében gondoskodjon róla, hogy az asztalokat minden
este meleg vízzel lemossák, és tiszta törlőruhával vagy
papírtörlővel szárazra töröljék.

ESZKÖZÖK
BIZTONSÁGI
FELSZERELÉS

KESZTYŰTÖRLŐRUHA
PARTVIS ÉS

SZEMÉTLAPÁTPAPÍRTÖRLŐ

ESTI TAKARÍTÁS


