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DIVERSEY gyakorlati útmutató a fertőtlenítőszerek permetezésével és ködképzésével 
történő használatához 
 
 
 
 
Bevezetés 
 
 
Ez a dokumentum gyakorlati útmutató a Diversey fertőtlenítőszerek használatához, 
amelyeket porlasztással és ködképzéssel alkalmaznak. A fent említett eljárásokat gyakran 
használják az élelmiszeriparban és a kapcsolódó iparban az épületek, létesítmények és 
berendezések fertőtlenítésére. 
Permetezés és ködképzés révén nagy területeket gyorsan és hatékonyan lehet fertőtleníteni 
minimális emberi munkaerővel. 
 
Permetezéshez és ködképzéshez használható terméktípusok: 
 
• felületaktív anyagokon alapuló termék fertőtlenítése 
• aldehid-alapú termék fertőtlenítése 
• oxidálószereken alapuló termékek fertőtlenítése 
 
A megfelelő termék kiválasztása függ a különféle típusú mikroorganizmusok (például 
baktériumok, élesztő, gombák, spórák, vírusok) elleni védelem fokától. Másik fontos tényező, 
amelyet figyelembe kell venni, az összeegyeztethetőség az épületek és berendezések 
anyagával, valamint a munkavállalók egészsége és biztonsága. 
 
Nyilvánvaló, hogy a permetezés vagy a ködképzés használata diszperziók - aeroszolok - 
képződésével jár a levegőben, amelyek potenciális kockázatot jelent a munkavállalók 
egészségére. Különösen aldehid-alapú termékek használata esetén kövesse a megfelelő 
útmutatásokat és ajánlásokat a külön útmutatóban. 
 
 
Mikor kell használni a permetezési módszert és mikor a ködképző módszert? 
 
A permetezési módszert általában a külső felületek és berendezések fertőtlenítésére 
használják a laza szennyeződések eltávolítása után és a rutin tisztítás és higiénia szerves 
részét képezi számos élelmiszeripari üzemben. 
 
A ködképzés módszerét ritkábban használják - például alapos mosáskor vagy olyan 
helyeken, ahol a fertőzés forrását nehéz meghatározni. Különösen magas kockázatú 
területeken alkalmazzák, például ételek készítésére, hús- és tejtermékek feldolgozására 
szolgáló helyiségekben (érlelő helyiségek), valamint fagyasztók és hűtőszekrények, 
gyártósorok stb. fertőtlenítésére. A ködképzési módszert gyakran használják a 
mezőgazdasági termékek időszakos fertőtlenítésére is felületeken (állattenyésztő 
gazdaságok, pld. baromfi, sertéstenyésztés) és az ott használt berendezésekre. 
 
 
 
 
A permetezés és a ködképzés módszerének előnyeit az alábbi táblázat tartalmazza: 
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1. Táblázat - A permetezési és ködképzési módszerek összehasonlítás 
 
 Spray eljárás Köd eljárás  

A használat 
gyakorisága  

Napi takarításhoz és higiéniához, 
vagy szükség esetén gyakrabban.  

A módszert viszonylag ritkán 
használják,inkább jellemzően mély 
tisztítás vagy higiéniai problémák 
során. 

Eljárás 
 

Kisebb helyiségek esetén, mobil 
berendezéssel vagy telepített 
rendszerrel kijuttatva. 
 

Hordozható mobil berendezés 
kisebb helyiségkre 
Automata telepített rendszer vagy 
nagy kapacitású hideg ködképző 
csarnokok esetén 
 

Termék típusa OPC fertőtlenítő készítmények 
kvaterner ammónium vagy amfoter 
vegyületekre alapozva. PAA és 
QAC / aldehid alapú termékek is 
használhatók, ha virucid vagy 
fungicid tulajdonságok 
szükségesek  
 

Dis. kvaterner 
ammóniumvegyületeken (QAC) 
vagy amfoter vegyületeken alapuló 
termékek. Aldehidek (ideértve a 
formaldehidet is), ha erős virucid 
és / vagy fungicid tulajdonságokra 
van szükség. 

Koncentráció Normál használat esetén 0.2-2% 
koncentráció a helyi előírásoknak 
megfelelően, az adatlapban 
meghatározottak szerint. 

Általában magasabb koncentrációt 
alkalmaznak a számítások a légtér 
m3-ben kifejezett térfogata alapján, 
a használt berendezés típusától 
függően 

Kontakt idő 10 - 30 perc; utána öblíteni 
szükséges 

A ködképzést követően több órán 
keresztül tilos a fertőtlenített 
területeken belépni. A fertőtlenített 
felületeket újrafelhasználás előtt 
öblíteni kell ivóvízzel  

Hatékonyság Bárhol lehet hatékonyan  
permetezni a készítményt a 
fertőtlenített felületre. A 
hatékonyságot megfelelő 
mikrobiológiai vizsgálatokkal 
erősítse meg 

A köd az összes felülettel 
érintkezésbe kerül, beleértve a 
nehezen megközelíthető és nem 
látható felületeket. A 
hatékonyságot megfelelő 
mikrobiológiai vizsgálatokkal 
erősítse meg. 

Anyag 
kompatibilitás 

A felületnek vízzel való 
érintkezésre alkalmasnak kell 
lennie, minden elektromos 
berendezést el kell szigetelni és 
védeni kell. A működő 
megoldások általában 
biztonságosak a leggyakoribb 
anyagok esetében, bármilyen 
kétség esetén ajánlott ellenőrizni 
használat előtt. 

Szigetelje el és védje az érzékeny 
berendezéseket (ha lehetséges, 
kerülje az oxidáló termékek 
használatát maró tulajdonságaik 
miatt). 

Biztonság  
A munkavállalónak az ajánlásokkal 
és a termékkel való esetleges 
expozíció kockázatértékelésével 
összhangban személyi 
védőfelszerelést kell használnia. 

A dolgozók nem tartózkodhatnak a 
fertőtlenítés alatt és adott ideig 
utána a helyiségben, a munkát 
végzőnek légzésvédelem és 
megfelelő védőfelszerelés 
szükséges. 
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Permetezésre és / vagy ködképzésre alkalmas fertőtlenítőszerek 
 
 
Permetezéssel és / vagy ködképzéssel történő használatra alkalmas fertőtlenítőszerek 
alapvető listája, ideértve az oxidatív OPC fertőtlenítőszereket és az aldehid-alapú termékeket: 
 
 
2. táblázat - Permetezéshez és ködképzésre ajánlott fertőtlenítőszerek 
 
 
Code Termél Hatóanyag Leírás 
VT1 Suredis amine Külső fertőtlenítő szer alacsony környezeti 

hatással 
VT25 Tego 2000 amphoteric  OPC fertőtlenítő virucid (COVID-19 ellen 

regisztrált) hatással 
VT55 Divosan Extra QAC Magas aktivitású kvaterner ammonia alapú 

fertőtlenítő szer QAC 
VT3 Divosan Hypochlorite Sodium 

hypochlorite 
Hypo alapú fertőtlenítő 

VT48 Divosan Activ   PAA Lebomló oxidatív fertőtlenítő szer 
VT49 Viragri Plus* 

 
QAC + 
aldehyde 

Nem oxidatív virucid, széles spektrumú 
fertőtlenítő szer 

 
Kifejezetten a mezőgazdaságban ajánlott termékek (tenyészgazdaságok, például baromfi- és 
sertéstenyésztés), a Diversey csapata aldehid-alapú termékeket javasol az élelmiszer- és 
gyógyszerészeti feldolgozás céljából. 
 
 
A következő táblázat összehasonlítja a fent említett termékek relatív hatékonyságát és 
kulcsfontosságú tulajdonságait - a megadott információ útmutató, és gyakorlati körülmények 
között (koncentráció, összeegyeztethetőség, hatékonyság) mindig ellenőrizni kell: 
 
 
3. táblázat: Az alapvető fertőtlenítőszerek tulajdonságai  
 

                    
TERMÉK 

      
KONCENTRÁCIÓ 

Microbiológiai hatékonyság Anyag 
kompatibilitás 

Biztonság  
B S Y M V 

Suredis 0,15 - 2% +++ 0 ++ 0 + +++ ++ 
Tego 2000 0.1 - 3% +++ 0 ++ + ++ +++ ++ 
Divosan 
Extra 

0.25 - 1% +++ 0 ++ NH 0 +++ ++ 

Divosan 
Hypochlorite 

0.25 - 1% +++ NH +++ +++ NH - - - + 

Divosan 
Activ 

0.1 - 4% +++  NH +++ +++ NH - -  + 

Viragri Plus 0.25 - 5% +++ NH NH +++ +++ +++ -  
 
B = Bacterium S = Spórák Y = Élesztő M = Gomba V = Vírus  
NH = nincs Magyarországon regisztrálva erre a célra, de európai bevizsgálással rendelkezik 
 
Jelek „+” vagy „–” megfelelnek az alkalmazható / nem alkalmazható skálának  
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Termék kiválasztása permetezéses eljárásokra 
 
 
A fent említett fertőtlenítő termékek bármelyikének kiválasztásakor a következő tényezőket 
kell figyelembe vennünk: 
 
• Mikrobiológiai hatékonyság: Ajánlott fertőtlenítés után a nagyobb szennyeződések 
eltávolítása a felületről, az összes fertőtlenített felületet megfelelő tisztítószerekkel le kell 
mosni. Fontos, hogy válasszon olyan fertőtlenítőszert, amely legalább a szükséges aktivitási 
spektrummal rendelkezik baktériumokkal, lehetőleg élesztőkkel és penészgombákkal 
szemben. A QAC-on alapuló fertőtlenítőszerek vagy amfoter felületaktív anyagok hatékonyak 
a mikroorganizmusok legtöbb vegetatív formája ellen; az élesztők és a spórák hosszabb 
érintkezési időt és / vagy nagyobb termékkoncentrációt igényelhetnek. Alternatív 
megoldásként használhatunk oxidáló fertőtlenítőszert hipoklorit vagy pecetsav (PAA) alapon, 
vagy aldehid alapú terméket. Ebben az esetben nagyobb figyelmet kell fordítani az 
anyagokkal való kémiai összeférhetőségre, valamint a munkavállalók biztonságára a 
permetezési módszer használatakor (lásd alább). 
 
• Koncentráció: használja az ajánlott koncentrációkat és / vagy a termék adatlapját. 
 
• Érintési idő: a felület minimális érintkezési ideje a fertőtlenítőszerrel 15-30 perc legyen. 
MEGJEGYZÉS: minden olyan fertőtlenített felületet, amely érintkezésbe kerül az 
élelmiszerrel, alaposan ki kell öblíteni ivóvízzel, mielőtt újra felhasználná. 
 
• Hőmérséklet: a fertőtlenítőszert alkalmazza 10 ° C feletti hőmérsékleten. Ha ez nem 
lehetséges, például a magas kockázatú termelési területeken, szükség lehet az érintkezési 
idő meghosszabbítására és / vagy a termék koncentrációjának növelésére. 
 
• Anyagok: A QAC és az aldehidek alapú fertőtlenítőszerek a legtöbb típusú felületen 
alkalmazhatók, bár a hosszú távú alkalmazás befolyásolhatja a könnyűfémeket és bizonyos 
típusú műanyagokat. Az oxidáló fertőtlenítőszerek, beleértve a nátrium-hipokloritot és a PAA-
t, a rozsdamentes acél kivételével a legtöbb anyag számára korrozív hatásúak, ezért ezeket 
óvatosan kell használni. Az aldehid alapú fertőtlenítőszerek a legtöbb felületre biztonságosak. 
Bármilyen kétség esetén ajánlatos ellenőrizni használat előtt. 
 
• Munkavállalói biztonság: használat előtt olvassa el a biztonsági adatlapot. Ez a lap ismerteti 
a fertőtlenítőszer biztonságos használatát. Aldehid alapú oxidáló fertőtlenítőszerek 
használatakor további biztonsági intézkedéseket kell betartani. Minden esetben 
kockázatértékelést kell végezni. 
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Termék kiválasztás ködösítéses eljárásokra 
 
 
A fertőtlenítőszerek kiválasztásának kritériumai hasonlóak a permetezési módszerben 
említettekhez: 
 
• Mikrobiológiai hatékonyság: a ködképzési módszer fő célja annak lehetősége, hogy a 
fertőtlenítő terméket a felülettel érintkezésbe hozzák, különösen akkor, ha ezt nehéz 
permetezéssel elérni, vagy ha a hatékony permetezés nagyon nagy mennyiségű vizet 
igényel. A ködképzés általában 15-30 percet vesz igénybe, de legalább 1-2 órát kell igénybe 
vennie, mielőtt a felületet újra felhasználásba veszik. Ez hosszabb érintkezési időt jelent, ami 
növelheti a hatékonyságot. Egy független élelmiszerüzem elvégezte a teszteket és 
bebizonyította, hogy a ködképzés során használt QAC és / vagy amfoter felületaktív 
anyagokon alapuló termékek fertőtlenítése fedezheti az üzemfertőtlenítési igényeinek 90% -
át, ideértve az élesztőt és a gombákat. A fertőtlenítőszerek, például a PAA és az aldehidek 
használata növelheti az ellenállóbb szervezetekkel szembeni hatékonyságot, azonban csak 
különleges esetekben szabad alkalmazni, nem pedig a rutinszerű ködképzésre. Ebben az 
esetben fordítson különös figyelmet a kezelő biztonságára és egészségére. 
 
• Koncentráció: a légtér térfogata alapján számolják, általában a koncentráció 0,5 - 2 ml 
termék / m3. A munkaoldatot az adatlapon található utasítások szerint kell elkészíteni. 
 
• Érintési idő: alkalmazza a ködképzési módszert az utasításoknak megfelelően, általában 15-
30 percig tart, legalább egy órának kell eltelnie, mielőtt a felület újra használatra kész. 
 
• Hőmérséklet: ha lehetséges, 10 ° C felett használja a termékeket. Meleg vízzel keverve a 
hatékonyság jobb, de vegyük figyelembe a gép paramétereit is. 
 
 Szerkezeti anyagok: A javaslatok hasonlóak a permetezési módszerhez, azonban további 

védelemre lehet szükség az érzékeny eszközöknél (ezeket eltávolíthatják a ködből vagy 
szorosan lefedhetik őket). Bár az élelmiszeriparra vonatkozó szabályozások nem említik 
a felület öblítésének szükségességét a ködképződés után, a legtöbb esetben a gyártás 
megkezdése előtt öblítés ajánlott ahol utána élelmiszerrel érintkezik.  

  Munkavállalói biztonság: A ködképzés potenciálisan veszélyes, és az alkalmazandó 
egészségvédelmi és biztonsági előírásoknak megfelelően felhasználható. Minden 
lehetséges expozíciós út és potenciális expozíciós szint szempontjából 
kockázatértékelést kell végezni. Mindezen tényezőket be kell építeni a munkavállalókra 
vonatkozó kockázatértékelésbe. 

 A következő óvintézkedéseket kell megtenni, mielőtt ködképzésre fertőtlenítő termékeket 
használnának: 

 Olvassa el a biztonsági adatlapot; ahol lehetséges, távolról vezérelheti a ködösítési 
folyamatot; 

 A fertőtlenítőszer felhasználásának helyéhez közeli szobákat a felhasználóknak el kell 
hagyniuk és a fertőtlenítés idejére el kell különíteniük; 

 Minden alkalmazottat megfelelő képzésben kell részesíteni és tájékoztatni kell a 
veszélyekről; 

 Az üzemeltetőnek vagy bármely más személynek nem szabad megfelelő védelem nélkül 
belépnie a ködös területbe, mielőtt a termék használata és a létesítmény használata 
között javasolt időtartam lejár, amelybe szintén nem szabad belépni; A biztonsági 
adatlapon felsorolt védőeszközök szükségesek, megfelelő légzésvédelem MINDEN 
ESETBEN kötelező. 

 A ködképzéshez személyi védőfelszerelést és légzőkészüléket kell viselni; a ködösítést a 
lehető leghamarabb el kell végezni. 

 Az aldehid tartalmú szerek esetén a teljes test védelmét biztosítani kell a leírások szerint. 


