Professionele Ovenreiniging
Gebruiksinstructies

Raadpleeg de reinigingsinstructies van de ovenfabrikant voor aanvang van de reiniging. Niet gebruiken op aluminium, zuurgevoelige of geverfde oppervlakken. Niet
toepasbaar op ovens met een automatisch reinigingsprogramma.
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De ruimte goed ventileren. De oven voorverwarmen tot 50 à 70°C.
Vervolgens de oven uitschakelen
50-700c voor aanvang van de reiniging.
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Alle bakplaten en ovenroosters verwijderen en deze reinigen in
een afwasbak, gevuld met warm water en Sun Afwasmiddel.
Spoelen en drogen aan de lucht.

4
20-30 Min.

20-30 Min.
20-30 Min.

20-30 Min.
Min.
20-30

20-30 Min.

De bodemplaat van de oven goed afvegen met een vochtige
papieren doek om alle resten te verwijderen.
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Veiligheidshandschoenen en veiligheidsbril dragen. Cif Oven & Grill
Min.
sprayen in de warme oven. Niet sprayen 20-30
op het
ventilatiesysteem.
De deur sluiten en gedurende 20 à 30 minuten laten inwerken.
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De voedsel- en vetresten en andere andere vervuilingen
verwijderen met behulp van een vochtige doek. Indien nodig, een
krasvrije schuurspons gebruiken of eventueel zachtjes wrijven
met behulp van een afwasborstel. Tweemaal spoelen met schoon
water en vervolgens laten drogen aan de lucht.
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De bakplaten en de ovenroosters terug in de oven plaatsen.
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Alle oppervlakken aan de buitenkant van de oven reinigen met
een doek en Cif Krachtige Keukenontvetter. Vervolgens aan de
lucht laten drogen.
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KEUKENONTVETTER

Hulpmaterialen

REINIGINGSDOEK

PAPIEREN
DOEK

SUN AFWASMIDDEL

Veiligheid

SCHUURSPONS

AFWASBORSTEL

VEILIGHEIDSBRIL

HANDSCHOENEN
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Voor gebruik, de oven gedurende 10 minuten voorverwarmen.
Opmerking: Indien de oven voordien niet regelmatig gereinigd
werd, is het mogelijk dat meerdere herhalingen van het
reinigingsproces nodig zijn om de meest hardnekkige ingebrande
vervuilingen te verwijderen.

PRODUCTEN

CIF OVEN & GRILL
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Reinig uw oven steeds wanneer
deze nog een beetje warm is: de
ingebakken voedselresten en de
hardnekkige vetvervuilingen kunnen
dan veel gemakkelijker verwijderd
worden!

