
PRODUTOS 

CIF PF DESINCRUSTANTE 
CASAS DE BANHO

CIF PF 2IN1 DET. 
DESINC. CASAS 

DE BANHO

Limpar casas de 
banho como um PRO
Guia de boas práticas

Se utilizar uma escova descartável 
juntamente com um desincrustante 
ácido concentrado em áreas 
problemáticas, como por exemplo à 
volta das torneiras, zona de duche, 
chuveiro, ralos, urinóis, o calcário 
desaparecerá sem danificar a 
superfície.

CIF PF 2IN1 DET. 
DESINC. CASAS

DE BANHO

CIF PF LIMPA 
VIDROS E 

MULTISSUPERFÍCIES

ESFREGONA
E BALDE
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UTENSÍLIOS SEGURANÇA

LUVAS
PANO DE 
LIMPEZA

TOALHETE
DE PAPEL

PAINEL DE 
SINALIZAÇÃO

DE PERIGO
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Pulverizar um pano com Cif PF 2in1 
Det. Desinc. e limpar as fitas.

Fechar o muda fraldas e limpar a parte 
exterior com um pano pulverizado 
com Cif PF 2in1 Det. Desinc.
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Escovar ao redor do interior do urinol especialmente 
pelo percurso de descarga e no centro. 

Encher um balde com água morna e adicionar 
Cif PF 2in1 Det. Desinc. Casas de Banho de acordo com 
as instruções de utilização.

Limpar os resíduos antes de lavar todas as partes 
do pavimento da casa de banho e deixar secar ao ar. 
Finalizar limpando o puxador da porta! 
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Escovar ao redor do interior da sanita, 
especialmente pelo percurso de 
descarga e nas saídas da água. 

Descarregar o autocolismo para 
enxaguar o piaçaba.

Pulverizar um pano com Cif PF 2in1 
Det. Desinc. Casas de Banho e limpar 
todas as partes externas da sanita. 
Enxaguar o pano com água e limpar as 
superfícies com um pano húmido. Não 
se esqueça de limpar também o 
autocolismo!

Aplicar Cif PF Desincrustante Casas 
de Banho diretamente sob o rebordo 
do interior do urinol. Deixar atuar 
5 minutos.
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Descarregar o autocolismo e reduzir o 
nível da água mergulhando o piaçaba 
na água várias vezes.
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Aplicar Cif PF Desincrustante Casas 
de Banho diretamente sob o rebordo 
do interior da sanita. Deixar atuar 
5 minutos.
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Pulverizar um pano limpo com Cif PF Limpa Vidros e 
Multissuperfícies e limpar espelhos e todas as 
superfícies brilhantes. Finalizar com um toalhete de 
papel, se for necessário, para um brilho sem manchas.

Pulverizar um pano com Cif PF 2in1 Det. Desinc. 
Casas de Banho e limpar todas as partes do muda
fraldas. Enxaguar o pano com água e limpar as 
superfícies com um pano húmido.Abrir o muda fraldas. 
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Aplicar Cif PF 2in1 Det. Desinc. Casas de Banho num 
pano húmido ou numa esponja e limpar a sujidade e 
o calcário dos lavatórios. 

Enxaguar o pano com água morna, torcer e limpar. 
Voltar a aplicar o spray, se for necessário.

Remover o sabão acumulado do fundo dos doseadores 
e limpar com um pano húmido pulverizado com 
Cif PF 2in1 Det. Desinc. Casas de Banho. Enxaguar o 
pano com água  e limpar as superfícies.
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