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SPECIALE DE CURĂȚAT

CURĂȚAREA STICLEI
- Curățarea tuturor tipurilor de geamuri, fie că este cel mai mic
vitraj al geamurilor care pot fi realizate doar cu o cârpă, fațade de
sticlă care pot fi curățate cu un dispozitiv de tragere.
- Curățarea geamurilor fixe la înălțimi mari folosind sistemul nostru
modern de curățare a sticlelor.
- Curățarea podelei și a cadrului, precum și pragurile ferestrei
(cunoștințele de bază în știința materialelor sunt importante ).
- Lucrul precis și curat, precum și un cap pentru înălțimi sunt o
cerință de bază.
- Lucrarea este realizată în principal din platforme moderne
de lucru
- De abilitățile profesionale s sticlă de curățare cu extractoare este
o condiție prealabilă.

CURĂȚAREA FAȚADELOR
ȘI A OARBELOR
- Curățarea tuturor tipurilor de fațade, cum ar fi . Fațade Eternit,
lemn, aluminiu și metal, parțial de mână, parțial cu echipamente
moderne de curățare.
- Curățarea orbă , în majoritate jaluzele venetice în procesul
manual și cu dispozitivul nostru modern de curățare a oarbelor.
- Operarea propriei platforme de lucru a întreprinderii pentru pro
cesarea comenzii este o necesitate, astfel încât lucrătorul trebuie
să nu fie liber .
- Instruirea și evaluarea riscurilor pe platforma de lucru se
efectuează personal la fața locului.

- Curățarea de bază a tuturor tipurilor de pardoseli, cum ar fi . PVC,
linoleum, piatră naturală, piatră artificială și gresie porțelanată,
covor și podele din lemn.
- Aplicați acoperiri de protecție pe tipul de pardoseală curățat
- Cunoașterea tipurilor de pardoseli și efectul acestora asupra
agenților de curățare sunt esențiale.
- Cunoașterea manipulării mașinilor cu un singur disc, a
aspiratoarelor umede și a celor de înaltă presiune este o condiție
prealabilă.
- Limba germană cu min. Nivelul B1 este o condiție prealabilă, astfel
încât instrucțiunile și detaliile specifice proiectului pot fi explicate curățătorului special.

CURĂȚARE FINALĂ
- Curățarea tuturor spațiilor înainte de predare către utilizatori
Curățarea finală include:
- Curățarea geamurilor
- Curățarea fațadelor
- Curățarea tavanului

- Curățenie sanitară
- Curățarea podelelor
- Îngrijire inițială

CERINȚĂ
LA CURĂȚĂTORUL SPECIAL:
-

Cunoașterea de bază a materialelor (tipurile de sol)
Cunoștințe de bază despre chimia de curățare
Fără șindrilă - fără teamă de înălțimi
Munca precisă, curată
Aspect bine îngrijit
Manieră liniștită și prietenoasă
Aptitudini de limbă germană nivel A1, B1
Permis de conducere B
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-

Cerințe precum curățătorii speciali
Abilități de limbă germană min. Nivelul B1
Permis de conducere B și E la B
Talentul organizațional și punctele forte ale leadershipului
Puterea nervoasă
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