
*A biocidokat használja felelősséggel! Használat előtt mindig ellenőrizze
a termék címkéjét, a termékismertetőt és a biztonsági adatlapot. 

A biztonsági adatlap letölthető: sds.diversey.com

Pro Formula
FAGYIZÓ / CUKRÁSZDA 
Higiéniai Útmutató

Mit Mikor Mivel Mennyit Eszközök / Információk

Kézi mosogatás Naponta /
Szükség esetén

Suma Star 
Des D1.55 
fertőtlenítő 
hatású kézi 
mosogatószer

5 ml/ l 

Standard szivacs

Hagyja az edényeket ázni, 
majd a szivaccsal mosogassa 
el az edényeket, öblítse le, 
hagyja megszáradni

Értékesítési pult, 
ablakok, vitrinek 
üvegei, polcok, 
szekrények, falak, 
kültéri asztalok, 
székek, Soft Ice gép 
külső felületei

Naponta /
Szükség esetén

Cif  Window & 
Multisurface

Használatra kész

MyMicro mikroszálas törlőkendő 

Mindig 
használjon külön 
törlőkendőt bent 
és a szabadban

Gyakran érintett felületek, 
élelmiszerrel érintkező 
felületek, kilincsek, 
fogantyúk, mosogató

Kiolvasztott jégkrém-
medencék, 
hulladékgyűjtők, 
hűtőberendezések 

Fertőtlenítés:
naponta / 
használat

után

1*hetente / 
szükség esetén

*Cif 2in1 Cleaner
Disinfectant

Használatra kész

Taski Allegro Light törlőkendő
A fertőtlenítés elérése érdekében 
hagyja hatni 5 percig, majd öblítse le

Padló Naponta / 
Szükség esetén

Taski Sum Primed mop 
Eldobható mikroszálas mop,  
mopfej, nyél, áztatóbox

Kézhigiénia Naponta / 
Szükség esetén

BERENDEZÉSEK / ABLAKOK: Permetezze az univerzális tisztítószert egy törlőkendőre. Törölje le a sík felületeket, az asztalokat (beleértve 
az éleket és az alsó oldalakat, valamint a lábakat) és a székeket, széklábakat. Ha szükséges, cserélje ki a törlőkendőt. Mindig használjon külön 
törlőkendőt a szabadban.

FERTŐTLENÍTÉS: A CIF 2in1 használatra kész tisztító- és fertőtlenítőszert permetezze egy törlőkendőre, törölje át vele a felületeket. Hagyja 
hatni 5 percig, majd öblítse le tiszta vízzel.

KÉZI MOSOGATÁS:  
A nap végén mossa el az edényeket, a fagylaltadagolókat és egyéb edényeket, és hagyja megszáradni.

PADLÓ: Söpörje össze a padlóról a szemetet. Általános tisztítószeres, benedvesített mikroszálas moppal törölje fel a padlót. Szükség esetén 
cserélje ki a mopot.

*Soft Care Des E 
alkohol alapú, 
folyékony, víz 
nélküli 
kézfertőtlenítőszer

padlótisztítószerrel 
előimpregnált mop, 
csak víz 
hozzáadása 
szükséges

fertőtlenítő
hatású
tisztítószer

általános felület- 
és üvegtisztító 
szer

3 ml termékkel 
(2 adag) dörzsölje 
kezeit
30 másodpercig

Használatra kész

Használja naponta többször: 
pl. ételkészítés előtt, 
hulladék kezelése után, 
mosdóhasználat után

A terméket pumpajjel ellátva 
szállítjuk.

Cif Multipurpose Wipes
higiénikus, nedves törlőkendő




