BARBICIDE – Plano de Higienização

EMPRESA:________________________________________________

Proteja-se a si e aos seus clientes

PLANO GERAL DE LIMPEZA E DESINFEÇÃO
ÁREA A HIGIENIZAR OU
TIPO DE AÇÃO
DESINFETAR
Utensílios de
trabalho: Tesouras,
navalhas, pentes,
alicates, pinças, estiletes,
etc...
Desinfeção limitada de
equipamentos, mobiliários
e superfícies lisas, acrílicos
(solários), aço inoxidável,
plástico e cerâmica. Não
danifica plásticos nem
acrílicos.
Desinfeção de superfícies
lisas não porosas,
equipamentos de
cabeleireiro/estetica,
manicura, pedicura, rampas
de lavagem, marquesas,
cadeiras, utensílios, solários,
taças de unhas, bacias de
pés, etc...

DESINFEÇÃO

BARBICIDE Spray
Desinfetante

DESINFEÇÃO

BARBICIDE
TOALHETES

LIMPEZA

DILUIÇÃO

Proporção - 1:16 de líquido
concentrado por litro de água
BARBICIDE
- Jarro Grande 1000ml ≈ 60 ml.
CONCENTRADO
- Jarro Médio 750ml ≈ 45 ml.
- Jarro Peq. 120ml ≈ 7ml.

DESINFEÇÃO

Para máquinas de cortar
DESINFEÇÃO,
cabelo. Higiene / desinfeção
LUBRIFICAÇÃO E
/ lubrificação da cabeça de
LIMPEZA
corte (lâmina).
Calhas de
lavagem

PRODUTO

CLIPPERCIDE

SHIP SHAPE

EQUIPAMENTO

MÉTODO / UTILIZAÇÃO

FREQUÊNCIA

Jarro de
Desinfeção
BARBICIDE

- Limpar minuciosamente os instrumentos e de seguida
submergí-los completamente na solução BARBICIDE
durante 10 minutos (sendo o tempo mínimo necessário
para a desinfeção) e no máximo até 30 minutos.
- Remover os instrumentos da solução e enxaguar com
água, secando-os de imediato com um pano ou toalhete;
- No caso de tesouras ou alicates sugere-se adicionalmente
a lubrificação frequente com CLIPPERCIDE;

Preferêncialmente após cada
cliente e à frente do cliente
seguinte. A solução nos jarros
deve ser mudada diáriamente ou
no mínimo 2 vezes por semana,
e/ou sempre que a mesma se
tornar turva e/ou contaminada
com sangue

Sem diluição
(Pronto a utilizar)

- Pulverizar os objetos com BARBICIDE Spray a uma
Esponja e pano distância de 20 a 30 centímetros, até completo
(conjunto de
humedecimento das superfícies.
limpeza barbicide) - Deixar atuar durante 3 minutos, de seguida com um pano
limpo e absorvente limpar completamente a superfície.

Preferêncialmente após cada
cliente e à frente do cliente
seguinte.

Pronto a utilizar

- Utilize um toalhete para remover a sujidade;
- Um segundo toalhete para humedecer a superfície a
Toalhete BARBICIDE
desinfetar e deixar a mesma humedecida no mínimo 3
minutos;

Preferêncialmente após cada
cliente e à frente do cliente
seguinte.

Pronto a utilizar

- Limpe a cabeça de corte, colocando a máquina sobre o
lavatório e pulverizando a cabeça de corte (direcionando
Aplicação direta na para as lâminas) com CLIPPERCIDE, com a máquina em
cabeça de corte funcionamento durante 5 segundos;
- Desligar o equipamento, e limpar com pano/papel a base
da cabeça de corte;

Preferêncialmente após cada
cliente e à frente do cliente
seguinte.

1:5
Esponja e pano - Lavar com esponja e pano (conjunto de limpeza
BARBICIDE);
(1 medida de SHIP-SHAPE para 5
(conjunto de
medidas de água)
limpeza barbicide) - Enxaguar com água limpa;

Vidros e espelhos

LIMPEZA

SHIP SHAPE

Sem diluição
(Pronto a utilizar)

Armários, móveis
de estética, cadeiras,
bancadas, equipamentos,
etc...

LIMPEZA

SHIP SHAPE

Sem diluição

- Pulverizar com SHIP-SHAPE a superfície a limpar, deixar
Esponja e pano
atuar alguns segundos, e limpar com o pano limpo;
(conjunto de
- Finalizar com o pano microfibra BARBICIDE seco e em
limpeza barbicide)
movimentos circulares;
Esponja e pano
microfibras

- Pulverizar a superfície, passar com a esponja e secar com
um pano limpo microfibra;

Diáriamente e/ou sempre que
necessário
Diáriamente e/ou sempre que
necessário

Diáriamente e/ou sempre que
necessário

IMPORTANTE: A informação deste plano não dispensa a consulta e leitura das instruções de utilização nos rótulos de cada embalagem.
IMPORTADO E DISTRIBUIDO POR:
Tecnoafia, Lda. | www.barbicide.pt

