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Csökkenti a keresztszennyezés kockázatát
Vonzó és egészséges környezetet biztosít a személyzet és a vendégek számára is

Mélytisztítási eljárásokLet’s live!Éljünk!
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Mélytisztítás – 1. rész
Az egészséges környezetért

A kulcsfontosságú területek és anyagok fertőtlenítésével a 
keresztszennyezés kockázata csökkenthető

Függetlenül attól, hogy a szálloda karanténba került, vagy heteken át csak 

néhány alkalmazottal működött, amikor itt az ideje, hogy a vendégek és 

az alkalmazottak újra életre keltsék az épületet, meg kell győződnünk 

arról, hogy az minden szempontból biztonságos. Az alábbi mélytisztítási 

eljárások alkalmazásával csökkenthető a keresztszennyezés kockázata, 

ezáltal egészséges környezetet biztosítható mind a vendégek, mind pedig 

a személyzet számára.

ÉLELMISZER ÉS ITALOK FELSZOLGÁLÁSA
• TIPPEK A KONYHAI MÉLYTISZTÍTÁSI ELJÁRÁSHOZ

• TIPPEK GÉPI MOSOGATÁSHOZ

• A LEGIONELLA-FERTŐZÉS KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE

M O S Á S
• TIPPEK AZ ÁGYNEMŰ MÉLYTISZTÍTÁSÁHOZ

H Á Z V E Z E T É S
• KEMÉNY PADLÓFELÜLETEK FERTŐTLENÍTÉSE

• MATRACOK FERTŐTLENÍTÉSE
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Tippek a konyhai mélytisztítási eljáráshoz
Újranyitás előtt és az általános tisztítás mellett

NYISSUK MEG AZ 
ÖSSZES CSAPOT A 
VÍZVEZETÉKEK 
KITISZTÍTÁSÁHOZ

ELLENŐRIZZÜK, HOGY A 
MOSOGATÓGÉP ELÉRTE-E AZ 
ÜZEMI HŐMÉRSÉKLETET, ÉS 
HOGY MINDEN FELSZERELÉS 
MEGFELELŐEN MŰKÖDIK-E

MOSSUK EL 
ÚJRA AZ 
EVŐESZKÖZÖKET

TISZTÍTSUK KI A 
JÉGKOCKAKÉSZÍT
Ő GÉPEKET

ALAPOSAN MOSSUK 
ÁT VÍZZEL A 
KOMBINÁLT SÜTŐKET

MOSSUK EL 
ÚJRA A 
SZENNYES  
EDÉNYEKET ÉS A 
POHARAKAT

ELLENŐRIZZÜK, 
HOGY VANNAK-
E KELLEMETLEN 
SZAGOK

TISZTÍTSUK KI 
A 
SZÓRÓFEJES 
PALACKOKAT

GONDOSKODJUNK A 
HELYSZÍNI 
KÉSZLETEK 
FELTÖLTÉSÉRŐL

TAKARÍTSUK KI ÉS 
FERTŐTLENÍTSÜK A HŰTŐKET 
ÉS A FAGYASZTÓKAT, ÉS 
ELLENŐRIZZÜK, HOGY 
ELÉRTÉK-E AZ ÜZEMI 
HŐMÉRSÉKLETET

MOSSUK EL 
ÚJRA A 
FAZEKAKAT ÉS 
SERPENYŐKET

VÍZKŐTLENÍTSÜK A 
MOSOGATÓGÉPET ÉS 
A MELEGÉTEL-
TÁROLÓKAT

ELLENŐRIZZÜK, HOGY AZ 
ADAGOLÓK FEL VANNAK-E 
TÖLTVE, ILLETVE 
MŰKÖDNEK-E

TISZTÍTSUK KI A 
ZSÍRFOGÓKAT ÉS 
A LEFOLYÓKAT

TISZTÍTSUK KI A 
FŰSZERADAGOLÓ-
KAT

MINDEN TERÜLET 
TISZTÍTÁSA ÉS 
FERTŐTLENÍTÉSE A 
GYAKRAN ÉRINTETT 
FELÜLETEKKEL EGYÜTT

ELLENŐRIZZÜK 
A TERMÉK 
LEJÁRATI 
IDEJÉT

ELLENŐRIZZÜK, HOGY 
MINDEN FELSZERELÉS 
TISZTA ÉS 
MŰKÖDŐKÉPES-E

TISZTÍTSUK KI AZ 
ÖSSZES 
ITALADAGOLÓ 
GÉPET

A SZEMÉLYZET 
KÉPZÉSE

A PADLÓ 
TISZTÍTÁSA
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A Suma D10 - Suma D5.2 * használata 
előtt vízkőmentesítsük, tisztítsuk meg 
és fertőtlenítsük az összes alkatrészt

Az edények és evőeszközök elpakolása előtt 
mindig hagyjunk elegendő időt a száradásra*

Ha a mosogatógép tiszta, megfelelően működik, a vegyszerek megfelelően vannak adagolva a megfelelő hőmérsékleten, 
akkor ez elegendő lesz a SARS-CoV-2 elpusztításához * További információk a vonatkozó 

útmutatókban és brosúrákban olvashatók

Ellenőrizzük, hogy a mosogató- és 
az öblítőszer megfelelően van-e 

betöltve és adagolva

A mosogatógép előzetes öblítése és 
betöltése során viseljünk kesztyűt

Gondoskodjunk a megfelelő mosási 
hőmérséklettől (60-65 ° C / 
folyamatosan ellenőrizzük)

Ügyeljünk a megfelelő öblítési 
hőmérsékletre (80 ° C felett)

Győződjünk meg arról, hogy az edények 
és evőeszközök megfelelő módon vannak 

bepakolva*

A tiszta edényeket lehetőleg zárt 
tartályokban tároljuk és szállítsuk

Mindig ügyeljünk arra, hogy a szűrők 
tiszták legyenek, és a mosóvizet is 

rendszeresen cseréljük*

Győződjünk meg arról, hogy a 
szórófejek megfelelően működnek*

Győződjünk meg arról, hogy a személyzet 
minden tagja megfelelően tudja kezelni a 

mosogatógépet

Gondoskodjunk a kapcsolók, gombok, 
adagolók, karok és a gyakran érintett 
felületek rendszeres fertőtlenítéséről

A mosogatógép kiürítése és kitisztítása után 
győződjünk meg arról, hogy az ajtók nyitva 

maradjanak a baktériumok elszaporodásának 
megakadályozása érdekében

Tippek gépi mosogatáshoz
Újranyitás előtt és az általános tisztítás mellett

A mosogatógép kipakolása előtt mindig 
alaposan mossunk kezet szappannal és 

vízzel

Mindig hagyjuk, hogy a teljes ciklus 
lefusson*

A vegyszerek cseréjekor mindig 
viseljünk megfelelő személyi 

védőeszközöket*
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A legionella-fertőzés kockázatának csökkentése
Élelmiszerbiztonság

A legionella a természetben számos különböző 
környezeti vízforrásban fordul elő, de gyorsan 
szaporodik meleg, pangó vízben is, amely olyan 
létesítményekben fordulhat elő, amelyekben 
nem használtak vizet a karantén során.

Ezért fontos, hogy a létesítmény újbóli 
megnyitása előtt felül kell vizsgálni a 
legionella-fertőzés kockázatát. A legionella-
fertőzés megelőzését a kipárolgó, melegvizes  
forrásokra, például hűtőtornyokra, 
gyógyfürdőkre, szökőkutakra, zuhanyokra és 
melegvíz-tartályokra kell összpontosítani.

TENNIVALÓK
✔ Öblítés magas hőmérsékleten

Mivel a Legionella-baktériumok ember alkotta vízrendszerekben élnek, 
kulcsfontosságú a víz olyan hőmérsékleten tárolása, karbantartása és elosztása, 
amely nem segíti elő a baktériumok szaporodását és elterjedését.

Minden típusú épületnél a használati melegvíz hőmérsékletét 60 °C  felett, és a 
távoli pontokra (olyan szerelvény-csatlakozási pontok, mint pl. csaptelep, 
zuhanyfej vagy a keverőcsap előtti, a meleg és a hideg víz keveredését biztosító 
hőkeverő szelep) eljuttatott melegvíz hőmérsékletét 55 °C felett kell tartani. A 
60 °C hőmérséklet elérésének lehetősége esetén 10 perc öblítés ajánlott. A 70 °
hőmérséklet elérésének esetén elegendő egy 5 perces öblítés.

✔ Mindezt havi egyszeri gyakorisággal kell megismételni.

Nagyon ajánlott, hogy az ilyen öblítéseket végző személyzet FFP3-maszkokat 
viseljen. Ha a minimum 60 °C-os hőmérsékletet nem lehet elérni, akkor a 
lehetséges szennyeződés megelőzése érdekében javasolt az újbóli megnyitás 
előtt mintákat venni.

A Diversey Consulting támogató szolgáltatásokat 
kínál a konyha szerkezeti felépítése, 

munkafolyamatai és tervezésének létrehozásához 
vagy ellenőrzéséhez, valamint az élelmezésbiztonsági 

ajánlások végrehajtásához.
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Tippek az ágynemű mélytisztításához
Újranyitás előtt és az általános tisztítás mellett

A VENDÉGSZOBÁKBAN

 A vendégszobák összes 
ágyneműjét mossuk ki, a 
tárolóhelyiségben lévőket 
is

 Mossuk ki a függönyöket, 
párnákat, takarókat és 
paplanokat, hogy friss és 
tiszta környezetet 
hozzunk létre

 Válogassuk ki a sérült 
ágyneműt, amelyet ki kell 
cserélni, és hasznosítsuk 
újra azokat az 
„Ágyneművel az életért” 
program segítségével

A MOSODÁBAN

 Mindig vegyük fel az 
egyéni védőeszközöket, és 
kövessük a Kibővített 
mosogatási irányelveket

 Tisztítsuk meg a mosoda 
összes általános felületét 
és fertőtlenítsük az összes 
gyakran érintett felületet

 Mossuk ki az összes 
szennyes ruhát, ideértve 
az újra elhasználható 
mosodai zsákot is

 Végezzünk el az adagoló-, 
a mosó- és szárítógépek 
megelőző karbantartását
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Tippek az ágynemű mélytisztításához
A mosoda megnyitása előtti ellenőrzőlista

*A vírusölő hatékonysággal kapcsolatban érdeklődjünk a vegytisztítónál

Tétel Irányelvek Mosodai megoldás

• Bed and bath linen

• Pillow case

• Mattress & pillow protectors

• Spa towel and F&B linen

 Minden ágyneműt mossunk ki, ideértve a tárolóhelyiségben 
lévőket is

 Kövessük a javasolt Clax fertőtlenítőprogramot

• Függönyök (gyapjú / 

szintetikus)

• Díszpárnahuzatok

• Ágyelők

 Mindig ellenőrizzük a kezelésre vonatkozó címkét
 Kövessük a javasolt Clax fertőtlenítőprogramot, 

VAGY alternatív megoldásként alkalmazzunk 

vegytisztítást*

WITH PROTECTOR

 Párnák

 Pehelypaplanok

 A megfelelő gyakorlat mindig két réteg használata
- Párna párnahuzat + párnavédő huzat

- Paplan paplanhuzat + paplanvédő huzat

 Távolítsuk el mindkét réteget a paplanokról és a párnákról

 Mindig ellenőrizzük a kezelésre vonatkozó címkét

 A párnák mosásával kapcsolatban kövessük a 
gyártó ajánlásait

 Párnavédő huzatok: lásd fentebb

VÉDŐHUZAT NÉLKÜL – AZ ÚJRANYITÁST KÖVETŐEN JAVASOLJUK, HOGY MINDIG HASZNÁLJUNK VÉDŐHUZATOT

 Szintetikus pillows 

 Szintetikus pehelypaplanok

 Mindig ellenőrizzük a kezelésre vonatkozó címkét
 Kövessük a javasolt Clax fertőtlenítőprogramot
 A vegytisztítás alternatív megoldás lehet

 Tollal bélelt paplanok

 Tollal bélelt párnák

• Tegyük szövet-/műanyag zsákba, és légmentesen zárjuk le a 

zsákot 4 napig

• A helyi egészségügyi minisztériumi ajánlások szerint az ágynemű 

4 nap után alacsony kockázatúnak minősül

 A párnák mosásával kapcsolatban kövessük a 

gyártó ajánlásait
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Tippek az ágynemű mélytisztításához
A mosoda megnyitása előtti ellenőrzőlista

* A vírusölő hatékonysággal kapcsolatban érdeklődjünk a vegytisztítónál

A helyi közegészségügyi iránymutatások figyelembevételével egy létesítmény alacsony kockázatúnak tekinthető, ha több mint 4 napig teljesen bezárták. 
Mindez egy, a WHO által jóváhagyott és az Egyesült Államok által finanszírozott tanulmány legfrissebb tudományos következtetéseire épül - abban az 
esetben, ha egy létesítmény alacsony kockázatúnak tekinthető, a szokásos Clax mosási programok és eljárások is alkalmazhatók.

Tétel Irányelvek Mosodai megoldás

• Takarók  A takarókat mindig tegyük szövet-/műanyag zsákba, és 

raktározás előtt légmentesen zárjuk le azt. Ezt követően 

ne (vagy csak korlátozott mértékben) használjuk az 

ilyen takarókat a vendégszobákban

 Távolítsunk el minden takarót a vendégszobákból

 A vendégeknek a recepción kell takarókat kérniük

 Kövessük a szabványos Clax fertőtlenítőprogramot

• Személyzeti egyenruhák  Mindig ellenőrizzük a kezelésre vonatkozó címkét
 Kövessük a javasolt Clax fertőtlenítőprogramot
 Alternatív megoldásként alkalmazható a vegytisztítás*

• Matrac- / heverőhuzatok  Kövessük a Diversey a vendégszobák takarítására 

vonatkozó utasításait.

 A szálloda újra nyitását követően mindig javasolt a 

védőhuzatok használata

 Lásd a Diversey a vendégszobák takarításával kapcsolatos 
megoldásait

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2004973
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BEFORE CLEANING

Sanitize 
hands

Wear gloves1 2
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AFTER CLEANING

Dispose dirty 
mops into the 
laundry 
bag

Discard
used gloves

1 2

Sanitize
hands

3

Eszközök

Tisztító és fertőtlenítőszer

FELHASZNÁLANDÓ TERMÉKEK

Oxivir Excel 

Adagolás: 2%

Érintkezési idő:

5 perc

KEMÉNY PADLÓFELÜLETEK FERTŐTLENÍTÉSE
Kivéve az ételek előkészítésére használt területeket

Újbóli megnyitáskor
Járvány esetén minden nap

Jonmaster rendszer

Használat

Illesszük a 
felmosónyelet a 
felmosófejre úgy, 
hogy erősen 
lefelé nyomjuk a 
nyelet..

Állítsa be a 
felmosónyelet 
kényelmes magasságba 
(kb. az állunk szintjéig). 
Lazítsuk meg a nyelet 
úgy, hogy a lemosónyél 
zárószerkezetét negyed 
fordulattal balra 
forgatjuk, és a nyelet 
felfelé húzzuk. Rögzítsük 
a nyelet ebben a 
helyzetben úgy, hogy a 
nyelet jobbra fordítjuk.

Permetezzük az 
Oxivir Excel
oldatot a 
felmosófejre

Adagolás: 2%

Mossuk fel a 
padlót a mopsz 
vezetőélével  a 
kijárattól 
legtávolabbi 
ponton kezdve, 
eközben a 
felmosófejet 
mindig előre 
tolva.

Amikor a mop 
beszennyeződött
, vegyük le a 
felmosófejről 
úgy, hogy lépjünk 
rá a felmosófej 
két szélére, majd 
mindkét 
kezünkkel húzzuk 
felfelé a nyelet a 
felmosófej 
eltávolításához.

Mozdítsuk el a 
felmosófejet oldalra, 
és emeljük fel a 
padlóról, majd tegyük 
a hálós mosodai 
zsákba.

Cseréljük ki a 
piszkos 
felmosófejet 
egy tisztára az 
1. lépés 
megismétlé-
sével.

Különítsük el a 
szennyezett 
mopokat, és tegyük 
azokat külön hálós 
mosodai zsákba. A 
legjobb eredmény 
elérése érdekében a 
száraz és a nedves 
mopszokat 
elkülönítve mossuk.
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AFTER CLEANING

Discard
used gloves

1 2

BEFORE CLEANING

Sanitize 
hands

Wear gloves1 2
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Sanitize
hands

(Újbóli) megnyitás előtt, aztán  minden 
negyedévben

Járvány esetén minden nap, ha nincsenek 
védőhuzatok felhúzva

A MATRACOK FERTŐTLENÍTÉSE

MethodTisztító és fertőtlenítőszer

Oxivir Excel 

Adagolás: 2%

Érintkezési idő: 5perc

Felhasználandó termékek

Használat

Porszívózzuk ki a 
matracot

Készítsünk 2%-os Oxivir 
Excel oldatot, és hordjuk 
fel a matracra a TASKI 
habgenerátor és a kézi 
tisztító eszköz 
segítségével, vagy 
használjuk a 7,5L TSKI 
porlasztót a matrac 
bepermetezéséhez.

Súroljuk ki a 
foltokat a a kézi 
tisztítószerszámmal
.

Hagyjuk az oldatot
addig hatni, amíg
a habmaradékok
kiszáradnak.

Legalább öt perces 
érintkezési időt 
alkalmazzunk.

Fordítsuk meg a matracot 
fejjel lefelé,  és ismételjük 
meg az eljárást a másik 
oldalon is..

Hagyjuk matracot 
megszáradni a 
levegőn, majd a 
végén porszívózzuk 
ki a maradványok 
eltávolítása 
érdekében.

TASKI gépek és eszközök

TASKI 

Aero

Generátorról

TASKI 7,5L porlasztó

VAGY
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Mélytisztítás – 2. rész
Barátságos környezet létrehozása

Ajánlatos a nyitás előtt elvégezni a vendégélmény fokozása érdekében

Több heti leállás után a szállodáknak fel kell frissíteniük az anyagaikat, a
felületeiket és padlóikat. Ezért a Diversey készített egy erre vonatkozó
útmutatót, amely támogatja a megújult és barátságos légkör létrehozását,
hogy a vendégeket megfelelőképpen lehessen fogadni, hogy biztonságban
érezzék magukat és kellemes élményben részesüljenek az első benyomás
eredményeképp.

A  S Z Ő N Y E G E K  M É L Y T I S Z T Í T Á S A T E L J E S  K Ö R Ű  V Í Z K Ő T L E N Í T É S

S Z A G T A L A N Í T Á S

P E N É S Z E D É S  É S  G O M B Á S O D Á S

Házvezetés

Házvezetés vagy
karbantartás és gépészet

Házvezetés

Házvezetés

F É N Y E S ,  K E M É N Y  P A D L Ó F E L Ü L E T E K

Házvezetés vagy
karbantartás és gépészet



12
Check SDS for detailed information http://sds.diversey.com

www.diversey.com
© 2020 Diversey, Inc. All Rights Reserved

FELHASZNÁLANDÓ TERMÉKEK

SZŐNYEGEK MÉLYTISZTÍTÁSA
Permetkivonásos módszer

TASKI takarítógép

Permetkivonásos szőnyegtisztító szer

TASKI Tapi extract

Adagolás: 5%

TASKI Pro 
carpet 30/45

* Használat előtt egy nem túlságosan szem előtt lévő helyen mindig ellenőrizzük a mosószer színállóságát és anyagkompatibilitását.

Használat

Távolítsuk el a nem rögzített 
bútorokat. Távolítsuk el a 
rágógumikat, a foltokat / 
szennyeződéseket, a 
matricákat és a szemetet a 
padlóról. Kefés porszívóval 
alaposan porszívózzuk át a 
szőnyeget. Töltsünk vizet a 
permetezőberendezésbe, és 
az ajánlások szerint adjuk 
hozzá a szőnyegtisztító szert.

Permetezzük az 
oldatot óvatosan a 
szőnyegre, egyszerre 
legfeljebb 40-50 m2-
en. Hagyjuk a szert 
kb. 10 percig hatni. 
Ne engedjük, hogy a 
bepermetezett 
terület 
megszáradjon.

Töltsünk tiszta vizet a 
permetkivonó gép 
víztartályába.
Figyelem: Ügyeljünk arra, 
hogy extrahálókefét 
használjunk

A permetkivonásos
módszerrel kezeljük végig a
szőnyeget úgy, hogy
hátrafelé mozogjunk,
egymást átfedő sávokban.
Legalább kétszer tegyük ezt
meg, illetve annyiszor, amíg
a víz a visszanyerő tartályban
tiszta nem lesz. Ha hab
képződik, tegyünk
habzásgátló terméket a
szennyvíztartályba.

Emeljük fel a 
padlószőnyegeket 
egy padlószőnyeg-
kefével vagy -
célszerszámmal. 
Hagyjuk a szőnyeget 
teljesen 
megszáradni. 
Száradási idő: 8–24 
óra között, mielőtt a 
szőnyegen újra lehet 
járni.

Ürítsük ki a permetkivonó 
készülék víztartályát és 
permetvisszanyerő 
tartályát. Öblítsük ki a 
tartályokat tiszta vízzel. 
Tisztítsuk meg a gépet és 
a kábelt egy nedves 
ruhával. Nem túl 
szorosan tekerjük fel a 
kábelt.
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Használat

A korongot a 
színes felével 
lefelé tegyük 
be.

A takarítógépet 
csak vízzel 
töltsük fel!

Napi 
takarítási 
feladatok
.

A TwisterTM

korongot 
minden 
használat 
után öblítsük 
le.

Ha a korong 
elveszti a színét, 
cseréljük ki.

FELHASZNÁLANDÓ TERMÉKEK

FÉNYES, KEMÉNY PADLÓFELÜLETEK
Márvány és mozaikpadlófelületek – kristálytiszta felületek vegyszerek nélkül

TASKI takarítógépek

Twister korongok

Takarítás utáni rutinfeladatok

FORRADALMI MÓDSZER A MINDENNAPI GÉPI TAKARÍTÁSHOZ
 Az év minden napján 
kiváló minőségű padló a 
vendégek számára! 
Nincsenek jobban és 
rosszabbul teljesítő 
időszakok és leállások.

Megtakarítás: akár 
67%-kal kevesebb 
felhasznált korong a 
hihetetlen tartósságnak 
köszönhetően 

 Újrafelhasználás: 
minden egyes korong 2,6 
újrahasznosított PET-
palackból készül

 Eltávolítás: csak vízzel, 
vegyszer nélkül!

 Akár 20-40%-os
működési 
költségmegtakarítás. 
Meghosszabbított 
élettartam.

A Diversey Twistere egy újrahasznosított PET-palackokból készült, forradalmian új 
padlótisztító- és ápoló párna, milliárdnyi mikroszkopikus méretű gyémánttal impregnálva, 
amelyek egyszerre tisztítják és mikropolírozzák a padlót. Mindenféle vegyszer nélkül.

Amellett, hogy a padlót milliárd mikroszkopikus méretű gyémánttal tisztítja és polírozza, a 
Twister sima felületet hoz létre, amelyen a baktériumok nehezen tudnak megtelepedni, és a 
mindennapi takarítás során könnyen eltávolíthatók. Míg a padlót folyamatosan 
újraszennyezi a forgalom, a kórokozó jelenlétének hatékony kiküszöbölése növeli a 
biztonságot.

Padlótisztító,
egykorongos gépek
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MethodOdour Eliminators

Good Sense Breakdown

Adagolás: 5% -
önmagában*

FELHASZNÁLANDÓ TERMÉKEK

Használat

Önmagában is használható
nehezen kezelhető
felületeken. Öntsünk 200 ml
Good Sense Breakdown
folyadékot a mosogatóba,
vagy a piszoárba a lefolyási
pontoknál. Hagyjunk
elegendő időt a megfelelő
hatás eléréséhez.

Vízmentes piszoárok 
mindennapi tisztítására is 
használható 5% -os hígítás 
mellett (2 pumpálás 500 ml-
be), permetezzük a kezelendő 
felületekre, majd öblítés előtt 
kefével tisztítsuk le azokat.

Nyissuk meg a Nomad
illatszórót a ferde tető
felemelésével és illesszünk
be az 1, 2 vagy 3 illatrudat
a kezelendő terület
méretétől (30/60/90 m²)
függően.

Csatlakoztassuk a készüléket a 
hálózati csatlakozóaljzatba. 
Állítsuk be a motor erősségét a 
készülék alján annak alapján, 
hogy milyen erős illatot 
szeretnénk érezni. Az 
illatrudakat 8-10 hetenként 
cseréljük ki.

SZAGTALANÍTÁS
A friss és barátságos környezet helyreállítása

Kellemetlen 
szagok

Kiadagolt
aktív gélmolekulák

Good Sense Nomad illatszóró 
szabadalmaztatott aktív 
géltechnológiával

Teljes körű szagtalanítás 30 perc alatt

*Ellenőrizzük a megfelelő adagolást a PIS-ben
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Használat

20%-os / 1:5 hígítási 
arányt használjunk. 
Adjunk 1L TASKI Sani Calc
folyadékot 5L vízhez. 
Adagoló palack vagy 
habadagoló palack esetén 
adjunk 2 pumpálást 500 
ml vízhez.

A 25cm-es Jonmasterrel
vagy mikroszálas 
törlőkendővel hordjuk 
fel. 

Hagyjuk állni 5 percig. Öblítsük le friss vízzel, 
vagy töröljük le tiszta, 
nedves ruhával, illetve 
mikroszálas kendővel. 
Száraz ruhával töröljük 
extra fényesre.

Eszközök

Mosdóhelyiségek vízkőtlenítő szere

FELHASZNÁLANDÓ TERMÉKEK

TASKI Sani Calc

Adagolás: 20%

TELJES KÖRŰ VÍZKŐTLENÍTÉS
Padlók, falak, mosdóhelyiségek

Jonmaster rendszer 25cm / 
Jonmaster Ultra törlőruha XL
zöld

vagy
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A PENÉSZEDÉS ÉS A GOMBÁSODÁS ELTÁVOLÍTÁSA

Eszközök

MethodCsempetisztító

Room Care R11

Használatra kész 
termék

FELHASZNÁLANDÓ TERMÉKEK

Használat

Permetezzük 
közvetlenül, vagy 
hordjuk fel egy 
szivaccsal a kezelni 
kívánt felületre

Állítsunk be megfelelő 
érintkezési időt.

A makacs foltokat 
szivaccsal vagy 
fugatisztító kefével 
távolítsuk el.

A felületet alaposan 
öblítsük le, majd 
csiszoljuk 
tükörfényesre.

Szivacs 
lemosó vagy 
fugatisztító 
kefe


