
GUIA DOS EQUIPAMENTOS PARA 
OS PERÍODOS DE INATIVIDADE



 

Passos para garantir a segurança
dos equipamentos durante os
períodos de inatividade e posterior
recuperação 
 

Neste momento em que, infelizmente, o equipamento das
cozinhas profissionais pode ter de parar de funcionar por
longos períodos, a Electrolux Professional fornece algumas
medidas que irão ajudá-lo.

Prolongar a vida útil do seu equipamento e garantir que
quando voltar a usá-lo este está nas melhores condições
de funcionamento e segurança é o objetivo deste guia.

A Electrolux Professional, reconhecendo todo o esforço que
o setor HORECA tem desenvolvido para ultrapassar as
consequências da pandemia, elaborou um guia de como
deve manter os seus equipamentos durante o tempo de
inatividade. 
No regresso ao trabalho, tem uma cozinha a 100% à sua
espera!



Limpe o pó, partículas e gordura de todas as superfícies.
Evite usar detergentes que contenham substâncias
abrasivas, esponjas de fibra de aço, escovas ou raspadores
de aço.
Após a limpeza, proteja todas as superfícies
ou bancadas de aço inoxidável, superfícies neutras e áreas
de armazenamento e preparação com uma fina camada de
vaselina para proteger a integridade do material.
Se possível, cubra as superfícies com um protetor de
plástico para evitar que o pó assente e entre na superfície,
prevenindo a formação de corrosão por fissuras.

A. Preparação do equipamento inativo:

Cozinha: mobiliário 
e confeção
Superfícies de aço
inoxidável pintado/revestido - 
mobiliário em geral



Limpe a película protetora de todas as superfícies e
desinfete aquelas que podem entrar em contacto com os
alimentos. Cuidado: Produtos à base de cloro não devem
ser usados, pois, embora desinfetem, alteram a camada
que protege o aço inoxidável. 
Recomenda-se o uso de produtos específicos à base de
peróxido de hidrogénio ou quaternários de amónio. Etanol
com propriedades biocidas também pode ser usado. 
Após a desinfeção, enxague abundantemente como a ajuda
de um pano húmido e seque suavemente todas as
superfícies de aço inoxidável para evitar ferrugem. 
Se as superfícies não tiverem sido limpas adequadamente
antes do tempo de inatividade, consulte as instruções
fornecidas acima. 
Lembre-se de ventilar as instalações durante essas ações.

B. Recuperação após inatividade: 

Superfícies de aço
inoxidável pintado/revestido - 
mobiliário em geral



Limpe minuciosamente os queimadores, grelhas e
superfícies com um pano húmido. Certifique-se de que o
pano não desfia. 
Limpe suavemente a ponta dos termopares com uma
escova sem cerdas de metal. 
Preste muita atenção para evitar que os injetores de gás
sejam bloqueados ou entupidos. 
Limpe e seque a câmara do forno: deixe a porta do forno
entreaberta para permitir que o ar circule por dentro, a
menos que haja risco de entrada de poeira, insetos,
parasitas, etc. 
Feche as válvulas de gás e corte o fornecimento de gás no
ponto de corte mais próximo.

A. Preparação do equipamento inativo:

Fogões a gás e fornos



Abra as válvulas de gás. 
Verifique a consistência das chamas (máx., mín.) de cada
queimador. 
Fornos: antes do funcionamento, verifique se há parasitas
e, se houver, tome as medidas necessárias.

B. Recuperação após inatividade: 

Fogões a gás e fornos



No caso de resíduos pegajosos, aumentar gradualmente a
temperatura ao máximo possível para causar a pirólise. Assim
que estiver ocorrido a carbonização do material orgânico e a
temperatura do elemento baixar, aplique um desengordurante
quente, como o C40 Desengordurante para Superfícies
Quentes (cód. 0S1841) que funciona a 175ºC ou a temperaturas
mais baixas, com um pano macio e água morna com sabão. 
Se necessário, use um raspador: começando o mais longe
possível da superfície, puxe o raspador na sua direção,
removendo quaisquer depósitos pegajosos. Tenha cuidado
para não danificar a superfície. 
O uso de água fria ou cubos de gelo é estritamente proibido,
pois pode causar choque térmico e danificar os elementos de
confeção. 
Esvazie e limpe as gavetas, recipientes ou baldes que possam
acumular gordura e sujidade. 
Para superfícies de confeção direta (como chapa ou frigideira),
uma vez as superfícies desengorduradas e limpas, aqueça-as
por, pelo menos, 5 minutos para secar, desligue a resistência e
cubra-as com uma camada fina de óleo vegetal. 
Se possível, levante a placa e limpe por baixo.

A. Preparação do equipamento inativo:

Superfícies de confeção: grelhadores,
placas radiantes, placas de indução e
frigideiras basculantes a pressão



Equipamentos com energia elétrica: ajuste a
potência/temperatura no mínimo por, pelo menos, uma
hora para evitar falha das resistências elétricas devido à
possível acumulação de humidade. 
Se as superfícies não tiverem sido limpas adequadamente,
ao interromper o funcionamento, execute os
procedimentos descritos acima, em " Preparação do
equipamento inativo ". 
As superfícies de confeção não requerem desinfeção com
agentes químicos, pois as temperaturas de trabalho
proporcionam o mesmo efeito. Antes de efetuar a primeira
confeção, não se esqueça de colocar o aparelho na
potência máxima durante alguns minutos. 
Em superfícies de confeção direta, reaplique a camada de
óleo vegetal.

B. Recuperação após inatividade:

Superfícies de confeção: grelhadores,
placas radiantes, placas de indução e
frigideiras basculantes a pressão



Drene todo o óleo das cubas e descarte pelo canal de
reciclagem usual. Recomenda-se não filtrar para
reaproveitamento, principalmente devido à concentração
de acrilamida e libertação de cetona e aldeído (oxidação do
óleo e absorção de humidade). 
Encha as cubas com água e vinagre a 10% e coloque
algumas colheres de sopa de bicarbonato de sódio; ferva
em lume alto por alguns minutos para uma limpeza eficaz.
A próxima drenagem também irá desengordurar e limpar
as mangueiras, torneiras, cubas e sistemas de filtragem de
óleo. 
Depois de limpas, seque suavemente todas as superfícies. 
Lave os cestos, suportes de cesto removíveis, etc. na
máquina de lavar louça. 
Por fim, coloque o(s) cesto(s) na cuba e cubra-as com a
tampa (se disponível).

A. Preparação do equipamento inativo:

Fritadeiras 



Equipamentos com energia elétrica: ajuste a
potência/temperatura no mínimo por, pelo menos, uma
hora para evitar a falha das resistências elétricas devido à
possível acumulação de humidade. 
Se o óleo não tiver sido drenado das cubas antes de parar
o funcionamento, execute o procedimento descrito na
secção “Preparação do equipamento inativo”. AVISO: Para
óleo sólido ou gordura (como óleo de palma), derreta o
óleo para drená-lo, pois o aquecimento normal pode fazer
com que o óleo pegue fogo. 
Antes de pôr o equipamento em funcionamento, verifique
se há poeiras, insetos, parasitas, etc. Se tal acontecer, tome
as medidas necessárias.

B. Recuperação após inatividade:

Fritadeiras 



Espere que os tonéis e a água residual arrefeçam antes de
os esvaziar completamente. Não escoe a água do cozedor
se estiver quente: o não cumprimento desta indicação
pode causar danos ao equipamento. Remova os resíduos
de calcário com um produto adequado (ou vinagre branco
quente). Verifique o estado e a presença das vedações nos
bujões de drenagem. Retire os resíduos e enxague e seque
todas as superfícies de aço inoxidável e, a seguir, proteja-as
de acordo com as instruções da secção "Superfícies de aço
inoxidável pintado/revestido - mobiliário em geral". 
Feche as válvulas de abastecimento de água.

A. Preparação do equipamento inativo:

Banho-maria, cozedores e
elementos para buffet self-service



Abra as válvulas de abastecimento de água e encha as
cubas antes de ligar qualquer interruptor (o não
cumprimento desta indicação pode causar danos no
equipamento). 
Equipamentos com energia elétrica: ajuste a
potência/temperatura no mínimo por, pelo menos, uma
hora para evitar a falha das resistências elétricas devido à
possível acumulação de humidade. 
Se a água não foi drenada na preparação do equipamento
inativo, siga as instruções correspondentes. 
Antes de voltar ao trabalho, recomenda-se efetuar os
procedimentos de desinfeção descritas no capítulo
"Superfícies de aço inoxidável pintado/revestido -
mobiliário em geral".

B. Recuperação após inatividade:

Banho-maria, cozedores e
elementos para buffet self-service



Limpe bem o recipiente e remova os resíduos de gordura e
sujidade. Remova os resíduos de calcário, se necessário. 
Enxague e seque o recipiente, aplique vaselina na
superfície e feche a tampa. 
Remova a torneira de drenagem (se houver), limpe-a bem e
unte-a com lubrificante alimentar. 
Corte todos os abastecimentos de gás, eletricidade e água.

A. Preparação do equipamento inativo:

Marmitas



Restaure os abastecimentos de gás, eletricidade e água. 
Limpe completamente o recipiente e remova a vaselina
protetora. 
Se não tiver sido feita a preparação do equipamento
inativo, uma limpeza completa ou desengorduramento
será necessária. 
Verifique se a torneira de drenagem está a funcionar
corretamente e lubrifique-a novamente se estiver pegajosa. 
Encha o recipiente com água, leve-o a ferver em lume alto e
esvazie. 
Verifique se há fugas de água visíveis por baixo (se houver,
entre em contacto com um técnico especializado).

B. Recuperação após inatividade:

Marmitas



Execute um ciclo automático de limpeza da câmara e, em
seguida, limpe a vedação da porta e o filtro de entrada de
ar no painel frontal. 
Conclua a limpeza da câmara, removendo quaisquer
detritos da área do ventilador: lembre-se de desligar o cabo
de alimentação antes de remover a proteção do ventilador. 
Para produtos químicos de limpeza líquidos: também é
recomendável executar um programa de limpeza suave
com o detergente e as mangueiras de enxaguamento
conectadas à água. Assim, limpará as mangueiras e
bombas e evitará que o produto químico se cristalize no
interior das peças. 
Deixe a porta ligeiramente aberta, a menos que haja risco
de entrada de poeira, insetos, parasitas, etc. 
Unidades com caldeira: remova os resíduos de calcário da
caldeira (esta operação pode requerer a intervenção de um
técnico especializado). 
Corte os abastecimentos de água ou gás. 

A. Preparação do equipamento inativo:

Fornos de convecção e abatedores



Ligue os abastecimentos de água ou gás. 
Se o forno não foi devidamente preparado no período de
inatividade ou a porta for deixada completamente fechada,
a câmara de confeção deve primeiro ser limpa (com
produtos químicos de limpeza líquidos; um técnico
especializado deve verificar o estado das bombas de
detergente e enxaguamento).  
Limpe a junta da porta e o filtro de entrada de ar no painel
frontal. 
Verifique se a caldeira se esvazia automaticamente. 
Verifique a estanquidade da junta da porta no modo vapor,
lave com água e sabão, enxague e seque. 
Verifique as condições da junta e o aperto das portas. 
Verifique a vedação e o aperto da sonda. 
Verifique o sifão de drenagem. 
De qualquer forma, antes de funcionar, verifique se há
poeira, insetos, parasitas, etc. Se houver, tome as medidas
necessárias.

B. Recuperação após inatividade:

Fornos de convecção e abatedores



Verificar a estanquidade das válvulas solenoides de água. 
Para produtos químicos de limpeza líquidos, antes de
limpar a câmara de confeção pela primeira vez, o técnico
terá de verificar a condição das bombas do detergente e
enxaguamento e testá-las. 
Remover e limpar as sondas de nível de água e remover
todos os resíduos de calcário que se formaram. 
Verificar o aperto dos terminais elétricos, incluindo o da
alimentação. 
Verificar se o ventilador de convecção não está bloqueado;
caso contrário, substituir a junta. 
Para a versão a gás, remover primeiro os queimadores e
limpar o interior, depois verificar os elétrodos de ignição e
ionização e substitui-los se necessário.

C. Outras operações que requerem um técnico
especializado:

Fornos de convecção e abatedores



Corte a fonte de alimentação. 
Limpe a estrutura. 
Lave os filtros defletores e os depósitos de gordura e
coloque-os sobre uma mesa, prontos para serem
montados quando a cozinha for reaberta.

A. Preparação do equipamento inativo:

Sistemas de ventilação



Limpe a estrutura e remonte os filtros defletores e os
depósitos de gordura. 
Conecte a fonte de alimentação.

B. Recuperação após inatividade:

Sistemas de ventilação
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