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CIF 2IN1 KITCHEN CLEANER
DISINFECTANT

(KONYHAI TISZTÍTÓ- ÉS
FERTŐTLENÍTŐSZER) 

Az ételek elkészítésére használt 
felületek professzionális tisztítása
Útmutató a felülettisztítás jó gyakorlatához

Ha illatanyagmentes, az ételek ízét és 
állagát nem befolyásoló tisztítószert 
használ a konyhában, a felületek 
tiszták és ragyogóak lehetnek 
anélkül, hogy az ételek miatt 
aggódnia kellene.
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CIF POWER CLEANER
DEGREASER (ZSÍROLDÓSZER)
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A Cif Power Cleaner Degreaser zsíroldószer és egy
nedves ruha segítségével törölje le a felületről a
látható szennyeződéseket és zsírt.
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A Cif 2in1 Kitchen Cleaner Disinfectant konyhai
tisztító- és fertőtlenítőszert fújja közvetlenül az
asztalra vagy egy tiszta ruhára - ha a közvetlen
ráfújás a közelben levő emberek, ételek vagy
tárgyak miatt nem tud megvalósulni. Hagyja hatni 5 percig.
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Gondoskodjon a többi kritikus terület, mint például
a mosogatók, csaptelepek, kilincsek, kapcsolók,
konzervnyitók, pénztárgépek, telefonok és
mérlegek rendszeres fertőtlenítéséről, a 
keresztfertőzések elkerülése érdekében.Ezután nedves ruhával törölje át a felületet. 

Távolítson el vagy fedjen le
minden élelmiszert. Törölje le az ételmaradékokat. 

Fújja be az eszközöket Cif 
2in1 Kitchen Cleaner 
Disinfectant konyhai tisztító- 
és fertőtlenítőszerrel. Hagyja hatni 5 percig.

Mosogassa el az eszközöket
mosogatógépben vagy forró 
vízzel és a Cif Extra Strong 
Lemon kézi mosogatószer
használatával. Öblítse le, és 
hagyja megszáradni.

Tiszta víz és törlőruha segítségével alaposan öblítse
le a felületeteket. Hagyja megszáradni. 

A nagy kockázatot jelentő ételek - pl. nyers hús vagy csirke - készítésénél fontos a kések és vágódeszkák azonnali és megfelelő fertőtlenítése, a keresztfertőzések elkerülése érdekében.
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