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Du kan forsigtigt bruge en kasseret 
opvaskebørste sammen med et 
koncentreret, surt afkalkningsmid-
del på de kritiske punkter ved 
blandingsbatteri, omkring afløb i 
urinaler og brusebad, så kalkafle-
jringer fjernes uden at beskadige 
overfladen. 
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REKVISITTER VÆRNEMIDLER

HANDSKERKLUD AFTØRRINGSPAPIR ADVARSELSSKILT
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Spray Cif Badeværelsesrengøring på 
kluden og rengør stropperne.

Luk puslebordet, og aftør det 
udvendigt med en klud der er sprayet 
med Cif Badeværelsesrengøring.
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Børst indersiden af urinalet og vær opmærksom 
på kanten og midten. Fyld en moppespand med varm vand, og tilsæt 

Cif Badeværelsesrengøring jf. doseringsvejledningen.
Fjern affald. Vask hele gulvet og lad det lufttørre. 
Afslut med at rengøre dørhåndtaget til toilettet.  
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Brug toiletbørsten i hele skålen og 
vær omhyggelig på kanten og under 
vandlinjen.

Skyl ud for at overbruse toiletbørsten 
inden den sættes på plads igen.

Spray en klud med 
Cif  Badeværelsesrengøring og og 
rengør alle udvendige dele af toilettet. 
Skyl kluden i frisk vand og tør 
overfladerne af med den. Husk 
WC-skylleknappen. 

Påfør et jævnt lag Cif Afkalkning 
direkte under kanten af urinalet. 
Lad virke i 5 minutter.
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Skyl ud i toilettet og lad vandet 
synke igen.
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Brug Dometos Toiletrens og påfør 
direkte under toiletkanten. Lad det 
virke i 5 minutter.
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Efterpolér eventuelt med et papirhåndklæde for at 
opnå blanke og stribefrie overflader.

Skyl kluden med varmt vand, vrid den og tør efter. 
Påfør midlet igen og gentag, hvis nødvendigt.Fold puslebordet ud.
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Påfør Cif Rengøring & Desinfektion på en fugtig klud 
eller svamp og tør snavs og kalk af på håndvasken.  Skyl kluden med varmt vand, vrid den og tør efter. 

Gentag processen hvis nødvendigt.

Fjern den ophobede sæbe fra bunden af   sæbeholdere 
og rengør den med en fugtig klud sprayet med 
Cif Badeværelsesrengøring. Skyl kluden med frisk 
vand og tør overfladerne af.

Professionelt tip

5 min.

5 min.


