Produkt BLUE STAR– materiały, aplikacja i dozowanie
Czyszczenie powierzchni

BLUE
STAR
BLUE STAR środek do czyszczenia
powierzchni
 niebieski kolor koduje BLUE STAR
jako uniwersalny środek czyszczący,
 do wszystkich celów i metod
czyszczenia,
 na bazie alkoholu
 neutralny,
 bezpieczny,
 wartość pH 1% ok. 8,0

Aplikacja : niebieskie wiadro
10-20 ml Blue Star na 8 litrów zimnej
wody

OPCJA:
Czyszczenie przy użyciu
spryskiwacza
użyj niebieskiej butelki.
Spryskuj tylko ściereczkę,
nie powierzchnię

Charakterystyka pracy w
pomieszczeniach

Dozowanie dla metody spray
10 ml Blue Star na 500 ml zimnej
wody

Dozowanie przy czyszczeniu
powierzchni
Niewielkie zabrudzenia - 10-20 ml na 8
litrów zimnej wody (≤ 0,5 roztwór)
Przy dużych zabrudzeniach – spryskać
produkt na gąbkę i rozpocząć
czyszczenie.
Nie aplikować produktu bezpośrednio
na powierzchnię!

1 ściereczka do czyszczenia daje
możliwość 8 części (stron) !
Zawsze zakładaj rękawice kiedy
przystępujesz do czyszczenia !
Po użyciu przewiń rękawice na drugą
stronę – dla lepszego ich
wyczyszczenia i szybszego
wyschnięcia.,

Powierzchnie kontaktowe,
Klamki do drzwi
Blaty robocze, biurka
Szafy ścienne / witryny
Ściany działowe
Ściany przesuwne
Powierzchnie plastikowe
Lampy
Telefony
Grzejniki
Kosze na śmieci, popielniczki

Złóż ścieręczkę na
pół (2 x 2 strony)

Czyść powierzchnie płaską ścierką –
możesz użyć 8 części zanim ponownie
zamoczysz ją w wiaderku z wodą

Prawidłowo!

Charakterystyka działania w
kuchniach i pomieszczeniach
cateringowych

Wszystkie powierzchnie odporne na
działanie wody

Tak złożoną
ściereczkę złóż
powtórnie (4 x 2
strony)

Nieprawidłowo! (piłka)

Rodzaje zanieczyszczeń
Widoczne zabrudzenia
Ślady palców
Ślady

Widoczne smugi
Pochodzące od środków
czyszczących, wody, osadów
wapiennych i mydła

Niewidoczne zanieczyszczenia
Pochodzące od bakterii / wirusów
Uwaga na skórę przy kontakcie z
powierzchnią!

Niewidoczne zanieczyszczenia
Nieprzyjemne zapachy
pochodzące
z syfonów, kratek ściekowych

Procesy pracy i występujące problemy
Czyszczenie powierzchni

Otwórz drzwi I przewietrz
pomieszczenie

Użyj akcesoriów do
przytrzymania drzwi

Skontroluj wzrokiem pomieszczenie
od góry do dołu

Sprawdź stan wywietrzników i
klimatyzacji

Usuń pajęczyny

Użyj ręcznego, akrylowego
mopa

Skontroluj lampy podsufitowe.
Usuń kurz.

Skontroluj ramki I obrazy. Usuń kurz.

Skontroluj lampy na biurkach.
Usuń kurz.

Skontroluj ścianki działowe w
pomieszczeniu. Usuń kurz.

Użyj niebieskiej ściereczki i złóż ją
na 8 części.

Zdejmij wszystkie przedmioty z
parapetów – skontroluj i przetrzyj
na wilgotno

Zdejmij wszystkie przedmioty z
biurek i przetrzyj na wilgotno

Skontroluj krzesła – usuń kurz I
przetrzyj na wilgotno

Przetrzyj na wilgotno
słuchawkę telefoniczną

Usuń zawartość popielniczki I
przetrzyj na wilgotno

Usuń zawartość kosza na śmieci do
plastikowego worka i jeśli to
konieczne, przetrzyj na wilgotno

Odsuń kontenery – skontroluj, usuń
kurz I przetrzyj na wilgotno

Skontroluj niszczarkę – usuń resztki
papieru i przetrzyj powierzchnię na
wilgotno

Przetrzyj na wilgotno klamki
(zewn. i wewn.) – usuń ślady po
palcach

Przecieranie na wilgotno:
spryskuj zawsze ściereczkę!
Nigdy bezpośrednio na
powierzchnię!

Wyczyść dokładnie całe drzwi

Skontroluj gaśnice. Usuń kurz

Skontroluj grzejniki. Usuń kurz.

CZYSZCZENIE
POWIERZCHNI

Kontrola
wzrokowa !

Mopy do
usuwania
kurzu

Kontrola wzrokowa!

Kurz

Usunięcie śladów przecieranie na
wilgotno

Czyszczenie na
wilgotno metodą
spray

Kontrola zapachów !

