
 

 

 
 

José Júlio Jordão, Lda | Guimarães – Portugal | cool@jordao.com | www.jordao.com   

 

LIMPAR VITRINAS? SAIBA COMO! 

Dicas para limpar vitrinas de forma Simples e eficaz! 
 
Em todas as áreas de negócio uma boa apresentação é tudo. Daí a importância de definir uma estratégia 
para manter o seu espaço comercial sempre arrumado e limpo. 

É muito importante que os expositores estejam sempre em perfeitas condições para garantir a melhor 
visibilidade dos produtos e aumentar as suas vendas. 

Como realizar a manutenção de uma vitrina e conhecer as melhores técnicas de limpar os vidros, para que 
eles não fiquem com má aparência logo após a lavagem? 

Acompanhe as dicas e aprenda a limpar vitrinas facilmente. Com os nossos passos vai conseguir deixá-la 
com um “look" perfeito e sem muito esforço. 

Antes de iniciar qualquer processo de limpeza desligue o aparelho do seu circuito de alimentação. Em 
seguida deverá retirar as mercadorias expostas, para as não danificar durante o processo, e aproveite para 
isolar as partes que não deseja molhar. 

Para realizar uma limpeza regular.  

▪ Comece por misturar partes iguais de água morna e vinagre. O vinagre vai ajudar a retirar as 
sujidades e manchas. 

▪ Depois use um pano macio e que não solte resíduos, para proceder à limpeza.  
▪ Por fim, remova qualquer excesso de água ou produto de limpeza utilizando um pano seco e 

limpo. 

Para realizar uma lavagem completa. 

▪ Comece por limpar a vitrina com um espanador ou pano seco, ou então utilize um aspirador para 
remover migalhas ou outras partículas soltas na vitrina.  

▪ Em seguida coloque água morna num recipiente e adicione 5% de detergente neutro.  
▪ Faça a mistura até obter uma espuma consistente, depois coloque uma esponja limpa e macia na 

solução e comece a lavar a vitrina de cima para baixo fazendo movimentos horizontais. 
▪ Limpe a vitrina toda com a solução de limpeza e procure remover todos os pontos de sujidade. 
▪ Posteriormente, passe um rodo próprio para este efeito nos vidros, tendo em atenção que deve 

iniciar esta operação num dos cantos superiores da vitrina e remova toda a água e restos de 
sabão, siga sempre o sentido horizontal para não deixar marcas.  

▪ Por fim, remova qualquer excesso de água ou produto de limpeza utilizando um pano seco e 
limpo. 

Muito importante 
Limpe regularmente o condensador com a ajuda de uma escova macia e um aspirador. A limpeza regular 
do condensador garante o bom funcionamento do equipamento e evita o consumo desnecessário de 
energia, permitindo assim uma maior eficiência energética. 

Inovação 
A JORDAO implementou em alguns dos seus equipamentos um sistema inovador de recolha de resíduos, 
para facilitar a limpeza do aparelho. Veja aqui o Vídeo demonstrativo. 

Na JORDAO COOLING SYSTEMS o cliente é a nossa prioridade, e ajudá-lo na sua estratégia de negócio é 
o nosso propósito. 

Consulte aqui quais as vitrinas que melhor se adaptam ao seu negócio! 
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