
PRODUCTS

CIF WOOD 
FLOOR CLEANER

CIF POWER CLEANER 
DEGREASER

CIF OXY-GEL ALL 
PURPOSE CLEANER

CIF 2IN1 
WASHROOM CLEANER

ProFloor Cleaning
Best practice guide

ProTip

By positioning the bucket behind the 
line of work and starting at the far 
corner of the room, working backward 
toward the room exit , you aren't 
forced to walk on newly mopped 
surfaces creating footprints.

EQUIPMENT

DECK
BRUSH

DRY
MOP

MOP &
BUCKET

WET
FLOOR
SIGNSQUEEGEE

SAFETY

GLOVES
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DUSTPAN
& BRUSH
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Rinse the mop frequently and change solution when 
it becomes cool or dirty. Take care not to over wet 
the floor.

When finished, allow floor to air dry, or dry it using a 
dry mop and then remove the wet floor sign. Let your 
floor dry completely before walking on it to avoid slips. When finished, rinse and dry mop and bucket.
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Pour 120ml Cif Power Cleaner Degreaser into a bucket 
filled with 6 litres of clean, warm water.
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Let your floor dry completely before walking on it to 
avoid slips.

Apply the solution on the floor, using a deck brush to 
scrub away grease and dirt. Allow 5 min contact time.
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Apply the solution with a mop using “figure of eight 
strokes” with overlapping passes to cover all the area.
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Sweep, dry mop or vacuum the area first.

Put out a wet floor sign

Put out a wet floor sign

KITCHEN FLOOR:

Pour 80-160 ml of Cif All Purpose Cleaner into a 
bucket filled with 8 litres of clean, warm water.

PUBLIC AREA / RESTAURANT FLOOR

Pour 60ml Cif 2in1 Washroom Cleaner into a bucket 
filled with 8 litres of clean, warm water.

WASHROOM FLOOR

Pour 75 ml of Cif Wood Floor Cleaner into a bucket 
filled with 5 litres of clean, warm water.

WOODEN FLOOR

1

Remove loose dirt first.

Rinse well with clean water and remove excess water 
with a squeegee or a mop and empty into drain or 
dry it using a dry mop and then remove the wet 
floor sign. 

6L

120ml

5 mins.

80-160ml

8L

60ml

8L

75ml

5L

Professzionális
padlótisztítás
Útmutató a padlótisztítás jó gyakorlatához

5 mins.
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Vigye fel az oldatot a padlóra, a zsíros szennyeződés és 
a kosz eltávolításához használjon súrolókefét. Hagyja 
az oldatot 5 percig hatni.
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Először seperje fel, törölje át száraz moppal vagy 
porszívózza fel a területet.
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Gyakran öblítse ki a mopot, a kihűlt vagy elkoszolódott 
felmosóvizet cserélje le. Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön 
túl sok víz a padlóra.
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Először távolítsa el a darabos szennyeződéseket.

4

Alaposan öblítse le tiszta vízzel, majd törlőgumi
vagy mop segítségével távolítsa el a felesleges 
vízmennyiséget, és öntse a lefolyóba. Vagy törölje 
szárazra a padlót egy mop segítségével, és távolítsa 
el a nedves padlóra fi gyelmeztető táblát.
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Helyezze ki a nedves padlóra fi gyelmeztető táblát.

5

A munka végeztével hagyja száradni a padlót vagy 
mop segítségével törölje szárazra, és távolítsa el a 
nedves padlóra fi gyelmeztető táblát. A csúszásveszély 
elkerülése érdekében a padlóra csak annak teljes 
száradását követően lépjen.

2

Helyezze ki a nedves padlóra fi gyelmeztető táblát.

5

A csúszásveszély elkerülése érdekében a padlóra csak 
annak teljes száradását követően lépjen.
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Nyolcas alakban haladva vigye fel a moppal az oldatot 
a felületre úgy, hogy az ívek átfedjék egymást, és így 
az egész felület sorra kerüljön.

6

Ha végzett, öblítse ki és szárítsa meg a mopot
és a vödröt.

TERMÉKEK 

ESZKÖZÖK BIZTONSÁG
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Ha a vödröt az éppen felmosandó 
terület mögé helyezi, a munkát pedig a 
helyiség legtávolabbi sarkából kezdve 
a kijárat felé haladva végzi, elkerülheti, 
hogy a frissen felmosott felületre lépve 
lábnyomokat hagyjon.

CIF POWER CLEANER 
DEGREASER

(ZSÍROLDÓSZER)

SÚROLÓKEFE
MOP ÉS 
VÖDÖR TÖRLŐGUMI

PARTVIS ÉS 
SZEMÉTLAPÁT

NEDVES 
PADLÓRA FI-

GYELMEZTETŐ 
TÁBLA SZÁRAZ MOP KESZTYŰK

CIF OXY-GEL ALL 
PURPOSE CLEANER 
(ÁLTALÁNOS CÉLÚ 

TISZTÍTÓSZER)

CIF WOOD FLOOR 
CLEANER (FA-

PADLÓ-TISZTÍTÓSZER)

CIF 2IN1 WASHROOM 
CLEANER (FÜRDŐSZO-

BAI TISZTÍTÓSZER)

80-160ml

8L
Öntsön 80-160 ml Cif Általános felülettisztítószert 8 
liter tiszta, meleg vízhez.

60ml

8L
Öntsön 60 ml Cif 2in1 Washroom fürdőszobai tisz-
títószert 8 liter tiszta, meleg vízhez.

75ml

5L
Öntsön 75 ml Cif Wood Floor fapadló-tisztítószert 5 
liter tiszta, meleg vízhez.

6L

120ml

Öntsön 120 ml Cif Power Cleaner Degreaser 
zsíroldószert 6 liter meleg vízhez.

DECK
BRUSH SQUEEGEE

WET
FLOOR
SIGNMOP &

BUCKET
DUSTPAN
& BRUSH

DRY
MOP GLOVES

KONYHAPADLÓ:

NYILVÁNOS TERÜLET / 
ÉTTEREM PADLÓJA

MOSDÓHELYISÉGEK PADLÓJA FAPADLÓK


