
PRODUKTY

DOMESTOS TOILET
CLEANER & DESCALERWASHROOM

CIF GLASS &
MULTI SURFACE WASHROOM

ProWashroom Cleaning
Doporučený postup čištění

Čistěte seshora směrem dolů. Začněte od
nejvzdálenějšího bodu místnosti a pokračujte
směrem ke dveřím. Dodržujte určitý řád,
například umývejte po směru hodinových
ručiček, aby se nevynechalo žádné místo. 

MOP &
KBELÍK
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POMŮCKY OOPP

RUKAVICE
ČISTÁ

TKANINA
PAPÍROVÁ
UTĚRKA

ZNAČENÍ
MOKRÉ

PODLAHY

Nastříkejte Cif 2in1 Washroom na
tkaninu a vyčistěte popruhy.

Zavřete přebalovací jednotku a očistěte
ji pomocí tkaniny a prostředku
Cif 2in1 Washroom.

Vydrhněte kartáčem celý vnitřek pisoáru, věnujte
zvláštní pozornost okraji a středu.

Naplňte kbelík teplou vodou a přidejte prostředek
Cif 2in1 Washroom dle doporučeného dávkování.

Nejprve z povrchu odstraňte hrubé nečistoty, poté
umyjte podlahu a nechte oschnout na vzduchu.
Nezapomeňte vyčistit všechny kliky dveří.

Vydrhněte kartáčem mísu, věnujte
zvláštní pozornost okraji a části pod
vodní hladinou. Spláchnutím opláchněte kartáč.

Nastříkejte Cif 2v1 Washroom na tkaninu
a vyčistěte všechny vnější části toalety.
Opláchněte tkaninu čistou vodou a
otřete povrch vlhkou tkaninou.
Nezapomeňte na splachovadlo!

Aplikujte Domestos Toilet Cleaner &
Descaler přímo z láhve pod okraj
pisoáru. Nechte působit 5 minut.

Spláchněte toaletu a snižte hladinu
vody pomocí kartáče do záchodu.

Aplikujte Domestos Toilet Cleaner &
Descaler přímo z láhve pod okraj toalety.
Nechte působit 5 minut.

Nastříkejte Cif Glass & Multi Surface na čistou tkaninu
a vyleštěte všechna zrcadla a lesklé povrchy. Pomocí
papírové utěrky vyleštěte do zářivého lesku 
beze šmouh. 

Nastříkejte Cif 2in1 Washroom na tkaninu a otřete
všechny části přebalovacího pultu. Opláchněte
tkaninu čistou vodou a otřete povrch vlhkou tkaninu. Vysuňte dětský přebalovací pult.

Aplikujte Cif 2in1 Washroom na vlhkou tkaninou 
a setřete nečistoty a vodní kámen z umyvadla. Opláchněte tkaninu teplou vodou, vyždímejte a

otřete umyvadlo. V případě potřeby postup zopakujte.

Odstraňte nahromaděné zbytky mýdla ze spodní části
dávkovače a očistěte jej pomocí vlhké tkaniny a
prostředku Cif 2in1 Washroom. Opláchněte tkaninu
čistou vodou a povrch otřete.

ProTip

5 mins.

5 mins.


