
Equipamentos para Limpeza Profissional Químicos para Limpeza Profissional



ANOTAÇÕES



  

Ambiente1 - Sanitário
Padrão próprio de sujidades e 
microorganismos
Fator de contaminação CRÍTICO

Ambiente2 - Áreas de Produção 
Padrão próprio de sujidades e 
microorganismos
Fator de contaminação MODERADO

O tipo de contaminação varia de ambiente para ambiente. 
As fontes de contaminação são diferentes e devem ser tomadas precauções para evitar que microorganismos 
e outros resíduos sejam levados de um ambiente para o outro, provocando a contaminação cruzada, 
aumentando os riscos de danos à saúde dos operadores e pessoas em geral, que ocupam e transitam nestes 
locais. As mãos, roupas, equipamentos e outros agentes podem transferir a contaminação e causar sérios 
problemas à saúde, levando em certos casos, até a morte.

Os equipamentos de asseio e conservação, mesmo depois de higienizados, podem manter alguns microorganismos 
ou resíduos que não devem ser transferidos  entre os ambientes.

Existe a opção da adoção de cores para diferenciar os equipamentos de acordo com o ambiente e  o nível de 
contaminação. Este padrão deve ser seguido por todos os envolvidos nas tarefas.

Em cada ambiente deve se utilizar equipamentos das cores determinadas previamente. Desta maneira baldes 
espremedores e conjuntos AZUIS, por exemplo, não serão utilizados na limpeza da cozinha, evitando que a 
contaminação se transfiram entre os ambientes.

CONJUNTO VERDE
BANHEIROS, LAVABOS, 
SALÕES E ESCADAS.

CONJUNTO VERMELHO

COZINHA E BALCÃO DE 
ATENDIMENTO.

A Importância das Cores para prevenir a 
Contaminação Cruzada    

CONCEITOS
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Placa Sinalizadora 
Piso Molhado

Salões - Cabo de alumínio 
com garra VERDE

SANITÁRIOS
Refil AMARELO

Balde Doblô 
VERDE

CORES DOS EQUIPAMENTOS

LUVAS AZUIS
• Retirada de Lixo
• Limpeza de vasos e louças 

sanitárias

LUVAS AMARELAS 
• Lavagem de paredes
• Limpeza de espelhos, pisos 

e outras superfícies.

CONCEITOS

SALÃO 
Refil VERDE

SANITÁRIOS - SALÕES - ESCADASÁREA DE PRODUÇÃO

Placa Sinalizadora 
Piso Molhado

Cabo de alumínio 
com manopla e 
garra VERMELHA

COZINHAS
Refil VERMELHO

Balde Doblô 
VERMELHO

LUVAS VERDES PARA PRODUTOS QUÍMICOS

• Lavagem de chapas/fritadeiras
LUVAS AMARELAS
• Limpeza de superfícies

ÓCULOS
MÁSCARA GASES

LUVAS AZUIS
• Retirada de Lixo.
• Limpeza de vasos, louças sanitárias e caixas 

de gordura.
 

EPI´S - PADRÃO A SER UTILIZADO

Sanitários - 
Cabo de alumínio 
com garra AMARELA



CHEF DETERGENTE
DESENGORDURANTE ALCALINO
Detergente concentrado de 
alto poder desengordurante. 
Remove eficientemente resíduos 
alimentares e gordurosos fortemente 
impregnados.  Depois de aplicado, 
deve-se aguardar 5 MINUTOS antes 
de iniciar a remoção das sujidades

Ambiente : ÁREA DE PRODUÇÃO  

QUÍMICOS

01 02

02

02

02

02

02

NÃO USAR PURO
Diluição Mínima

1:30
Diluição Máxima

1:5

CHEF MULTIBAC 
DETERGENTE SANITIZANTE

Detergente sanitizante alcalino, concentrado, 
a base de tensoativos e quaternário de 
amônio. Possui ampla aplicação e alto poder 
desengordurante. Limpa e desinfeta em 
uma única operação. Para limpeza leve ou 
manutenção diária, pode ser diluído até 1:25, 
sem perder as características de desinfecção.

Diluição Mínima
1:25

Diluição Máxima
1:5

CHEF CLOR – DETERGENTE 
DESINFETANTE EM GEL CLORADO
Detergente alcalino clorado, 
concentrado, em gel, de ampla 
aplicação. Possui alto poder 
sanitizante e desengordurante
Possui alto rendimento e formação 
de espuma, aderindo facilmente em 
superfícies inclinadas.
Limpa e desinfeta em uma única 
operação. 

Diluição Mínima
1:100

Diluição Máxima
1:40

03

NÃO UTILIZAR EM ALUMÍNIO E FERRO
Desinfetante (Quaternário de Amônio - 
5ª Geração) sem fragrância para desinfecção 
de superfícies como tábuas de carne, bancadas 
de manipulação, entre outros, em substituição 
àlcool. Na diluição de 1:200, não há a necessidade 
de enxágue.

04

Diluição Mínima
1:30

Diluição Máxima
1:5

MIRAX-A

03
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Ambiente : SALÕES

02

Detergente neutro super 
concentrado para lavagem manual 
de louças e utensílios.

Diluição Mínima
1:150

Diluição Máxima
1:20

BRILLIA
DETERGENTE NEUTRO

Lavagem Manual de Louças

QUÍMICOS

Detergente ácido para limpeza de 
pisos engordurados sem deixá-los 
escorregadios após a limpeza.

Diluição Mínima
1:40

Diluição Máxima
1:5

KLYO FLOOR AC
DETERGENTE ÁCIDO 

03

03

Detergente desincrustante pronto 
uso para limpeza de gorduras em 
alta temperatura.

Pronto Uso

CHEF ALCALINO HT
DESENGORDURANTE
ALTA TEMPERATURA 

Diluição Mínima
1:10

Diluição Máxima
Puro

Limpador para obtenção de brilho 
em panelas de alumínio.

KLYO LIMPA ALUMÍNIO



Descarte os restos de alimentos 
presentes na panela.

Faça uma pré lavagem com o 
detergente alcalino para retirar 
as sujidades superficiais.

Caso as gorduras incrustadas 
estejam muito endurecidas, 
utilize um raspador. (RM100)

Retire o máximo das sujidades, 
preparando a panela a imersão 
em solução alcalina.

Enxágue com água fria para 
retirar o detergente e as 
sujidades.

Prepare a bandeja para a imersão com 
água quente e o Chef Alcalino na diluição 
recomendada. Coloque a panela na 
imersão e deixe o químico agir.

Lavagem de panelas com incrustações

Processo completo com imersão a quente
CHEF ALCALINO
DESENGORDURANTE 

Diluição Mínima
1:30

Diluição Máxima
1:5

NÃO USAR PURO

Detergente concentrado de 
alto poder desengordurante. 
Remove eficientemente resíduos 
alimentares e gordurosos fortemente 
impregnados.  

PROCEDIMENTOS

Retire a panela do molho para a 
finalização da limpeza.

Realize a esfregação com Fibra 
de Limpeza Uso Geral.
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Lavagem manual de louças e utensílios

Retire restos de alimentos com 
a ducha vertical.

Prepare a bandeja com água 
limpa e detergente neutro para 
imersão de pré lavagem.

Coloque os utensílios em 
imersão, juntamente com pratos 
e copos. 

Deixe o químico agir durante 5 
minutos para facilitar a lavagem.

Esfregue os pratos e utensílios com a esponja dupla face. 
Não utilize o lado verde na lavagem dos copos. Lave-os com o 
lado amarelo macio.

Enxágue com água limpa 
para retirar as sujidades e o 
detergente utilizado.

Descarte os restos de comida 
nos cestos com pedal, 
utilizando um guardanapo.

Lave os utensílios com a 
esponja encharcada com 
detergente neutro diluído.

Lave a frente e a parte posterior 
de pratos e utensílios.

Enxágue com água limpa 
para retirar as sujidades e o 
detergente utilizado.

Pré lavagem com imersão

Lavagem simples

Detergente neutro super 
concentrado para lavagem manual 
de louças e utensílios.

Diluição Mínima
1:150

Diluição Máxima
1:20

BRILLIA
DETERGENTE NEUTRO

PROCEDIMENTOS



Para utilizar o espremedor, mantenha a 
coluna reta, apoie o balde com o joelho 
para evitar que ele se desloque. 
Prense o mop como na foto acima.                                                      

Mantenha todas as fibras dentro 
do espremedor para aumentar a 
pressão.

Inicie o mopeamento com o corpo 
ereto e com movimentos em forma 
de “S” invertido.

Esprema o refil e reinicie o processo, 
mergunlhando o refil na água com 
solução da 1ª divisória.

Torça as fibras em seu próprio eixo.

Quando o refil estiver muito sujo 
de um dos lados, vire-o e inicie 
novamente a limpeza.

Inicie a limpeza pelo canto mais 
distante da saída, indo em direçção à 
mesma. Limpe sempre à sua frente e 
desloque-se para trás.

Para cantos com sujidades mais 
pesadas ou incrustradas, utilize 
a Escova Limpa Tudo com cabo 
articulado.

Ambiente : ÁREAS DE PRODUÇÃO 
Tarefa: LIMPEZA DE PISOS

Detergente em gel com alto poder 
sanitizante e desengordurante 
para limpeza pisos e superfícies.

Detergente ácido para limpeza de 
pisos engordurados sem deixá-los 
escorregadios após a limpeza.

Para descarregar as sujidades 
recolhidas nos pisos, utilize a água 
limpa da 2ª divisória.

OPÇÃO 1 - CHEF CLOR
DETERGENTE GEL CLORADO 

Diluição Mínima
1:100

Diluição Máxima
1:40

Diluição Mínima
1:40

Diluição Máxima
1:5

OPÇÃO 2 - KLYO FLOOR AC
DETERGENTE ÁCIDO 

PROCEDIMENTOS
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No balde de 4 litros utilize a solução de 
Chef Alcalino na proporção de 1 parte 
de produto para 5 partes de água.

Retire a gordura incrustada com 
a espátula. Junte toda a gordura 
retirada e leve-a para a caixa 
coletora da chapa.

Efetue a limpeza com a fibra 
pesada por toda a área da 
chapa.

Despeje a solução por cima da 
chapa quente e deixe agir por 
cerca de 5 minutos.

Certifique-se de que a máscara está 
fixada corretamente para evitar 
acidentes. Veja figura acima.

PROCEDIMENTOS
Ambiente : ÁREAS DE PRODUÇÃO 
Tarefa: LIMPEZA DE CHAPAS

Efetue o enxágue da chapa até 
que toda a solução detergente seja 
retirada.

Para a limpeza da chapa é necessária 
a utilização da máscara para vapores 
orgânicos, óculos de segurança e 
touca para cabelos, além de luva.

Para retirada de todas as sujidades, 
passe novamente a fibra em toda 
a área da chapa.

Efetue a secagem da chapa com 
o pano de limpeza seco e dobrado 
em 4 partes.

Retire a gordura incrustada com a 
espátula.

CHEF ALCALINO
DESENGORDURANTE 

Diluição Mínima
1:30

Diluição Máxima
1:5

NÃO USAR PURO

Detergente concentrado de 
alto poder desengordurante. 
Remove eficientemente resíduos 
alimentares e gordurosos fortemente 
impregnados.  

Seque os cantos e detalhes da 
chapa.



12

Ambiente : ÁREAS DE PRODUÇÃO 
Tarefa: LIMPEZA DE CHAPAS A QUENTE

Utilize os EPI´s adequados para a limpeza:
- Óculos / Avental / Luvas Verdes / Máscara / 
Touca para Cabelo 

O Chef HT pode ser aplicado com 
pulverizador diretamente sobre a chapa ou 
com com a tampa de segurança.

Aplique o Chef Alcalino HT, diretamente sobre a chapa quente. 
Utilize o suporte manual com o fibraço para esfregar a superfície.

Esfregue vigorosamente, sempre do 
fundo da chapa em direção à caixa de 
gordura.

Utilize a espátula para retirar a 
gordura derretida pela ação do 
produto.

Detergente desincrustante pronto 
uso para limpeza de gorduras em 
alta temperatura.

Pronto Uso

Aspecto Final

Descarte as sujidades da gaveta de gorduras, 
tomando o cuidado para não encostar nem a 
peça nem as mãos no mesmo.

PROCEDIMENTOS

CHEF ALCALINO HT
DESENGORDURANTE
ALTA TEMPERATURA 
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Para a limpeza da fritadeira, utilizar 
luvas amarelas e avental.

Para a coleta do óleo é necessário o 
balde de 20 litros e o coador em forma 
de cone.

... e desconecte o plug totalmente 
da tomada.

Desligue a energia elétrica antes 
de iniciar a limpeza da fritadeira. 
Levante a tampa frontal...

As válvulas encontram-se no interior da 
fritadeira. Abra a tampa frontal e conecte 
no bocal com rosca da válvula.

Posicione o balde na frente da 
fritadeira em cima de uma base 
plástica para evitar que o óleo caia 
sobre o piso.

Esvazie as duas cubas para a 
limpeza da fritadeira.

Levante as resistências e 
fixe-as nas travas laterais da 
fritadeira.

Retire as grades do interioir do 
equipamento.

Após o fim da retirada, retire o 
cano da válvula.

Passe o fibraço por todas as 
áreas da fritadeira para retirar 
os restos de óleo incrustados.

Limpe as resistências 
também com o fibraço.

Pulverize a solução de CHEF por todo o 
equipamento 5 MINUTOS antes de efetuar 
a limpeza com a fibra

Para retirar as sujidades, 
enxágue com água limpa 
utilizando o balde 4 litros 
vermelho.                                                 

Após o enxágue, passe o pano de 
limpeza seco por todas as partes do 
equipamento.

Ambiente : ÁREAS DE PRODUÇÃO
Tarefa: LIMPEZA DE FRITADEIRA

PROCEDIMENTOS

CHEF ALCALINO
DESENGORDURANTE 

Diluição Mínima
1:30

Diluição Máxima
1:5

NÃO USAR PURO

Detergente concentrado de 
alto poder desengordurante. 
Remove eficientemente resíduos 
alimentares e gordurosos fortemente 
impregnados.  



Pulverize água limpa por toda a superfície da grelha

Para limpar a grelha utilize, escova de aço, suporte 
manual com fibraço e pulverizador com água limpa.

Passe a escova na direção das canaletas... ... tanto na base quanto nas tampas.

Pulverize sempre água limpá para para que a 
sujidade vá em direção à caixa de gordura.

Limpe toda a área da grelha. Após a escova, passe o suporte manual com o 
fibraço, sempre na mesma direção das canaletas.

Para finalizar, borrife água limpa por toda a grelha 
novamente. Retira a caixa de recolhimento da gordura para 

descartar as sujidades no cesto de lixo.
Descarte as sujidades no cesto, tomando o 
cuidado para não encostar nem a peça nem as 
mãos no mesmo.

Retire a tampa posterior da grelha... Lave as partes com detergente 
neutro e enxágue com água limpa.

Recoloque todas as partes na grelha e feche a tampa.

Ambiente : ÁREAS DE PRODUÇÃO 
Tarefa: LIMPEZA DE GRELHA

EFETUAR A LIMPEZA DA GRELHA 
AQUECIDA. PORÉM DESLIGADA DA ENERGIA/TOMADA.

PROCEDIMENTOS

CHEF ALCALINO
DESENGORDURANTE 

Diluição Mínima
1:30

Diluição Máxima
1:5

NÃO USAR PURO

Detergente 
concentrado 
de alto poder 
desengordurante. 
Remove 
eficientemente 
resíduos alimentares e 
gordurosos fortemente 
impregnados.  
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Ambiente : ÁREAS DE PRODUÇÃO 
Tarefa: LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS

PROCEDIMENTOS

Enxágue com água limpa e seque 
com o pano de limpeza.

Limpar com a esponja dupla face 
e detergente neutro as chapas 
internas e as grelhas  

TOAST MAT HATCO 
ELETRIC CONVEYOR A parte externa e a bandeja de vidro 

devem ser limpos só com pano úmido.

Retire todas as partes móveis do buffet...

Enxágue com água limpa todas as 
partes.

Recoloque todas as partes no 
buffet.

MESA DE MONTAGEM

Lave todas com água limpa e CHEF MULTIBAC na pia da cozinha. 
Espalhe a solu;áo limpadora por todas as partes de maneira uniforme.

CHEF MULTIBAC 
DETERGENTE SANITIZANTE

Detergente sanitizante alcalino, concentrado, 
a base de tensoativos e quaternário de 
amônio. Possui ampla aplicação e alto poder 
desengordurante. Limpa e desinfeta em 
uma única operação. Para limpeza leve ou 
manutenção diária, pode ser diluído até 1:25, 
sem perder as características de desinfecção.

Diluição Mínima
1:25

Diluição Máxima
1:5

TOSTADEIRA



Retire as 2 partes móveis localizadas no centro da lavadora.

Retire a tampa plástica que 
cobre o filtro.

Solte a porca plástica que prende 
a haste plástica na parte superior 
da lavadora.

Retire todos os bicos plásticos 
de lavagem.

Recoloque todas as partes até finalizar 
a limpeza.

Lave toda a parte interna da 
lavadora com esponja dupla 
face.

Enxágue a parte interna com água 
limpa e drene toda a água do fundo.

Seque com o pano de 
limpeza todas as partes 
internas.

Ambiente : ÁREAS DE PRODUÇÃO
Tarefa: LIMPEZA DE LAVADORA DE PRATOS

Seque com o pano de limpeza a parte externa 
da lavador para finalizar o processo.

PROCEDIMENTOS

CHEF MULTIBAC 
DETERGENTE SANITIZANTE

Detergente sanitizante alcalino, concentrado, 
a base de tensoativos e quaternário de 
amônio. Possui ampla aplicação e alto poder 
desengordurante. Limpa e desinfeta em 
uma única operação. Para limpeza leve ou 
manutenção diária, pode ser diluído até 1:25, 
sem perder as características de desinfecção.

Diluição Mínima
1:25

Diluição Máxima
1:5
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Retire as tampas vazadas da coifa. Separe as 2 partes... ... e lave todas as partes 
com a esponja dupla 
face.

Reponha as partes na coifa e passe o 
pano de limpeza para arrematar.

Ambiente : ÁREAS DE PRODUÇÃO 
Tarefa: LIMPEZA DE COIFAS

Esfregue a solução limpadora com a fibra 
branca em toda a superfície.

Após espalhar e esfregar, retire todo o líquido 
com o limpador de vidros.

Retire o excesso de umidade do limpador 
com um pano limpo e seco.

Faça o acabamento limpando a borda da 
parte superior.

Pulverize a solução limpadora na 
fibra macia acoplada ao suporte 
limpa tudo.

PROCEDIMENTOS

Enxágue com água limpa.
para finalizar.

CHEF ALCALINO
DESENGORDURANTE 

Diluição Mínima
1:30

Diluição Máxima
1:5

NÃO USAR PURO

Detergente 
concentrado 
de alto poder 
desengordurante. 
Remove 
eficientemente 
resíduos alimentares e 
gordurosos fortemente 
impregnados.  



Ambiente : PRODUÇÃO 
Tarefa: LIMPEZA FOLHAS E LEGUMES

PROCEDIMENTOS



Manual de Procedimentos em Limpeza e Higienização - Direitos Autorais Bralimpia Equipamentos e Renko Químicos. 
Proibida a reprodução sem autorização expressa das mesmas.  Os produtos e outras informações deste manual podem ser alterados sem prévio aviso.

Para iniciar a limpeza de 
equipamentos, desligue-os da 
tomada para prevenir choques

Inicie a desmontagem dos 
componentes.

CHEF MULTIBAC 
DETERGENTE SANITIZANTE

Detergente sanitizante alcalino, 
concentrado, a base de tensoativos 
e quaternário de amônio. Possui 
ampla aplicação e alto poder 
desengordurante. Limpa e desinfeta 
em uma única operação.

Diluição Mínima
1:25

Diluição Máxima

1:5

Coloque todas as partes móveis 
na pia para lavagem com o 
detergente sanitizante.

Faça a limpeza da parte externa 
do equpamento com a parte 
abrasiva da esponja dupla face.

Borrife o detergente nas peças 
móveis...

... esfregue e faça o enxágue 
com água limpa.

Monte o equipamento com 
todas as partes e seque com 
pano limpo.

Ambiente : PRODUÇÃO
Tarefa: LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS

PROCEDIMENTOS



Ambiente : SANITÁRIO

PROCEDIMENTOS

Limpeza do vaso sanitário

O Vaso sanitário é um local de grande quantidade 
de contaminantes e deve ser higienizado em uma 
sequência para prevenir a contaminação de pessoas.
Caso encontre matéria orgânica como fezes, sangue 
e etc., retire o excesso com papel higiênico e descarte 
no saco de lixo.

9 Borrifar Desinfetante Perfumamdo no interior do vaso

Em seguida, limpe a parte de 
baixo da tampa.

Inicie a limpeza pulverizando o 
limpador na fibra.
ATENÇÃO: Pulverize longe das 
vias aéreas para não inalar a 
substância química. Limpe a parte de cima da 

tampa.
Limpe a parte de cima do 
assento. Abra-o e limpe a parte 
de trás.

Com uma escova lavatina, lave 
o interior do vaso sem espirrar 
água para fora.

Seque a parte inferior externa 
do vaso com o pano de limpeza.

Acione a descarga e enxágue a 
escova lavatina para limpá-la.

Pulverize o desinfetante com 
o pulverizador por toda a parte 
interna do vaso sanitário. Higienize a ducha higiênica com 

o pano de limpeza e a solução 
limpadora.

2 3

4

5

6

7 8

10

9

11

1
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Certifique-se de que esteja com 
o uniforme apropriado para as 
tarefas como botas de borracha, 
luvas e touca para cabelos.

COLOQUE A LUVA AZUL  
(PADRÃO PARA RETIRADA DE 
RESÍDUOS). 

Para iniciar os procedimentos, 
retire o saco de lixo do coletor no 
sanitário.
Retire o saco com os resíduos e 
amarre bem as 4 pontas do saco 
para melhor vedação.
Retire o saco com os resíduos pela 
parte com os nós que foram dados.

Sinalize o local com a placa
sinalizadora “CUIDADO Piso 
Molhado” para prevenir acidentes 
e a entrada de pessoas.

Para início das tarefas, utilize o 
suporte LT montado com cabo de 
alumínio. A fibra branca é utilizada  
nas paredes.

Borrife a solução limpadora nas 
paredes de maneira uniforme, 
iniciando pela parede mais distante 
da porta.

Para efetuar a limpezadas 
paredes, inicie pela parte de cima 
em “faixas” indo até o chão.

Ambiente : SANITÁRIO
Tarefa: LIMPEZA DE PAREDES  E PIAS

Para iniciar, aplique o limpador 
multiuso na fibra branca (Macia) de 
maneira uniforme.

Borrife a solução limpadora em 
todas as partes da pia.

Aplique a fibra branca com cuidado  
efetuando a limpeza de todas as 
sujidades.

Enxágue todas as paredes 
retirando toda a solução limpadora 
utilizada.

PROCEDIMENTOS

Detergente em gel com alto poder 
sanitizante e desengordurante 
para limpeza pisos e superfícies.

OPÇÃO 1 - CHEF CLOR
DETERGENTE GEL CLORADO 

Diluição Mínima
1:100

Diluição Máxima
1:40



Ambiente : SANITÁRIO
Tarefa: LIMPEZA DE PIAS, ESPELHOS E DISPENSERES

Espalhe o produto na superfície 
com a ajuda do pulverizador na 
área envidraçada a ser limpa.

Vá até o final do espelho seguindo 
os mesmos movimentos. Umedeça 
todo o espelho com a solução 
limpadora.

Inicie pelo encontro da pia com a parede. Limpe a bancada da pia 
indo em direção à cuba. Concentre-se no ralo para evitar incrustração 
da sujeira.

Os dispensadores são a próxima 
fase da limpeza. Abra-os e retire 
os refis e papéis descartáveis, 
apoiando-os sobre a pia limpa.

Limpe os dispensadores por dentro 
com o pano de limpeza e pulverizador.

Feche os equipamentos e limpe as 
laterais. Parte superior será limpa na 
sequência.

Com o limpador, seque o espelho 
em “faixas” verticais. Inicie em um 
dos cantos e efetue a limpeza até 
o final.

LIMPEZA DE ESPELHOS

Para finalizar, utilize o mesmo pano 
macio com solução limpadora para 
arrematar bordas e cantos.

PROCEDIMENTOS

Detergente em gel com alto poder 
sanitizante e desengordurante 
para limpeza pisos e superfícies.

DETERGENTE GEL CLORADO 

Diluição Mínima
1:100

Diluição Máxima
1:40



Manual de Procedimentos em Limpeza e Higienização - Direitos Autorais Bralimpia Equipamentos e Renko Químicos. 
Proibida a reprodução sem autorização expressa das mesmas.  Os produtos e outras informações deste manual podem ser alterados sem prévio aviso.

Após a lavagem do refil, retire 
o excesso de água e repita a 
operação carregando o refil na 
solução novamente.

Inicie o mopeamento com o corpo ereto e 
com movimentos em forma de 8. Quando 
a parte que estiver em contato com piso 
ficar suja, vire o refil e utilize do outro lado.

Espalhe bem a solução detergente 
nos cantos e atrás de pias e vasos 
sanitários.

Depois de alguns movimentos, o 
refil do mop deve ser lavado na 
água limpa para retirar líquidos 
contaminados e outras partículas.

1

2
1

2
Divisória contém a solução 
de Chef Clor com água. Diluir  
conforme informações no rótulo.

Divisória contém a água limpa que 
será utilizada para “lavar” o mop 
depois de cada passada nos pisos.

LIMPEZA DOS PISOS
Para iniciar a limpeza dos pisos, 
prepare o balde espremedor 
conforme instruções abaixo.

Ambiente : SANITÁRIO
Tarefa: LIMPEZA DE PISOS

Retire a placa sinalizadora e libere os 
ambientes para livre uso por parte dos 
usuários.

Coloque a placa sinalizadora para pre-
venir a entrada de pessoas.

Detergente em gel com alto poder 
sanitizante e desengordurante 
para limpeza pisos e superfícies.

OPÇÃO 1 - CHEF CLOR
DETERGENTE GEL CLORADO 

Diluição Mínima
1:100

Diluição Máxima
1:40

PROCEDIMENTOS



Borrife o detergente por toda a 
superfície das tábuas de corte

Esfregue vigorosamente para 
retirar todas as sujidades 
orgânicas das tábuas

CHEF MULTIBAC 
DETERGENTE SANITIZANTE

Detergente sanitizante alcalino, 
concentrado, a base de tensoativos 
e quaternário de amônio. Possui 
ampla aplicação e alto poder 
desengordurante. Limpa e desinfeta 
em uma única operação.

Diluição Mínima
1:25

Diluição Máxima

1:5

Enxágue as tábuas lavadas com 
água limpa e deixe escorrer em 
local limpo até secar.

Borrife o detergente por toda a 
superfície das tábuas de corte

Esfregue vigorosamente para 
retirar todas as sujidades 
orgânicas das tábuas

Enxágue as tábuas lavadas com 
água limpa e deixe escorrer em 
local limpo até secar.

Ambiente : PRODUÇÃO 
Tarefa: LIMPEZA DE TÁBUAS DE CORTE

PROCEDIMENTOS
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Coloque a placa 
sinalizadora para evitar que 
pessoas transitem  durante 
as tarefas de limpeza.

Certifique-se de que esteja com 
o uniforme apropriado para as 
tarefas como botas de borracha, 
luvas e touca para cabelos.

Tome cuidado com a postura 
no momento de retirar os 
resíduos,mantendo a postura 
correta do corpo. Flexione os 
joelhos e mantenha a coluna reta.

Retire o saco com resíduo e 
amarre bem as 4 pontas do 
saco para melhor vedação. 

Limpar e higienizar os coletores 
de lixo, iniciando pela parte de 
cima. Pulverize a solução de 
maneira uniforme.

Limpe a parte interna do coletor.

Finalize limpando a parte inferior 
com cuidado, pois nesta parte 
ficam as sujidades mais pesadas.

Utilize o pano de limpeza 
para a remoção de sujidades.

Passe o pano junto com a 
solução detergente nas laterais 
dos coletores.

Ambiente : SALÃO
Tarefa: HIGIENIZAÇÃO DE LIXEIRAS

Limpe a parte externa do coletor 
interno de captação de resíduos.

PROCEDIMENTOS

CHEF MULTIBAC 
DETERGENTE SANITIZANTE

Detergente sanitizante alcalino, concentrado, 
a base de tensoativos e quaternário de 
amônio. Possui ampla aplicação e alto poder 
desengordurante. Limpa e desinfeta em 
uma única operação. Para limpeza leve ou 
manutenção diária, pode ser diluído até 1:25, 
sem perder as características de desinfecção.

Diluição Mínima
1:25

Diluição Máxima

1:5

Finalize a limpeza fechando 
a porta da lixeira com a 
chave.



Limpeza dos pés e bases das 
cadeiras.

Limpe as cadeiras dos encostos 
para as bases.

Ambiente : SALÃO 
Tarefa: LIMPEZA DE MESAS E CADEIRAS

Para garantir a limpeza, limpe mais 
uma vez o assento das cadeiras ....

Recolhas as cadeiras em cima das 
mesas para liberar o piso para a 
limpeza úmida.

Após a aplicação da solução, 
efetue a limpeza com o pano seco.

Continue a limpeza indo do tampo 
das mesas até as bases. 

PROCEDIMENTOS

Inicie pulverizando a solução lim-
padora sobre o tampo das mesas.

Espalhe a solução por 
toda a área do vidro com 
o lavador umedecido.

Para a finalização, seque bem 
as bordas superiores, laterais e 
inferiores com o pano de limpeza.

Troque o lavador pelo limpador e 
efetue a secagem por toda a área 
do vidro em “faixas”.

Esfregue o vidro com o lavador em 
toda a sua extensão, procurando 
não deixar espaços sem a limpeza.

Para a limpeza dos 
vidros, repita a operação, 
iniciando  com a aplicação 
da solução limpadora.

Espalhe a solução por toda a área 
do vidro com o lavador umedecido.

KLYO LIMPA VIDROS

Diluição Mínima
1:20

Diluição Máxima
Puro

VIDROS
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Ambiente : SALÕES
Tarefa: LIMPEZA DE PISOS

Para limpar os pisos, utilize o 
mop com refil AZUL. Efetue 
movimentos em forma de “8” 
invertido.

Progrida por toda a área do salão.

PROCEDIMENTOS

Umedeça o refil na solução 
limpadora na primeira divisória

Retire o excesso de solução 
espremendo o refil no 
espremedor.

Para deixar o refil mais 
absorvente, esprema, torça-o 
e esprema novamente.

  Quando espremer o refil: 
- Aguarde 3 segundos para  
 escorrer toda a água. 
- Apoie o balde com o joelho  
 e com a coluna reta.

Descarregue as sujidades na 
água da segunda divisória.

Recolhe restos de alimentos e 
outras partículas com o mop 
para líquidos e a pá coletora.

1 - Pulverize a solução na fibra branca.
2 - Passe a fibra umedecida por todo o piso.
3 - Inicie do ponto mais da porta indo em direção à 
mesma.

MOP LÍQUIDO NO PISO

Detergente em gel com 
alto poder sanitizante e 
desengordurante para 
limpeza pisos e superfícies.

CHEF CLOR
DETERGENTE CLORADO 

Diluição Mínima
1:100

Diluição Máxima
1:40



ANOTAÇÕES
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Lave os legumes e folhas com o detergente neutro e enxágue com 
água limpa.

Faça a diluição 
do cloro em pó na 
bandeja, conforme 
instruções do 
fabricante

Derrame o pó e mexa 
até que se obtenha 
uma solução sem 
partículas sólidas.

Durante a imersão, mexa 
as folhas e legumes para 
aumentar a ação do cloro.

Após o tempo de imersão de 
5 minutos, lave novamente 
asa folhas e legumes em água 
corrente.

Ambiente : PRODUÇÃO 
Tarefa: LIMPEZA FOLHAS E LEGUMES

PROCEDIMENTOS

Detergente neutro super 
concentrado para lavagem 
manual de louças e utensílios.
Diluição Mínima

1:150
Diluição Máxima

1:20

BRILLIA
DETERGENTE NEUTRO

CLORO EM PÓ

Coloque toda as folhas, 
legumes e frutas em imersão 
na solução com cloro por no 
mínimo 5 minutos.


