
Készen állunk, hogy visszatérjünk a suliba!
Tisztítás és fertőtlenítés falitáblák iskoláknak SARS-CoV-2 készültség
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dirty 
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Discard
used gloves
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wash
hands
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* DO NOT APPLY TO FRAGILE MARBLE, BRASS, COPPER, WOOD SUPPORTS

BEFORE CLEANING

Wash
hands

Wear gloves1 2

Check PIS, SDS for detailed information http://sds.diversey.com
Use biocides safely. Always read the label and product information before use

KONYHAI TERÜLET BŐVÍTETT TAKARÍTÁSI 
JAVASLATA JÁRVÁNY ESETÉN

Suma Bac D10*

Öblítse ki alaposan tiszta vízzel

Mosson 
kezet

Használjon 
kesztyűt

Takarítás előtt

Takarítás után
Dobja a koszos 
törlőkendőt
a 
szeny-
nyesbe

Dobja ki a 
használt 
kesztyűt

Fertőt-
lenítse
a kezét

Mikor?
Minden ételkészítés után

Adagolás: 1,5%
Behatási idő: 5 perc

Sárga Suma Lavette kendő 
takarításhoz és fertőtlenítéshez

Kék Suma Lavette
kendő letörlésre

Fő takarítási pontok

Ajtókilincsek

Fali kapcsolók

Adagoló (feltöltöttek,jó 
állapotúak,tiszták)

Élelmiszerrel 
érintkező felületek

Kézzel érintett felületek

Csapok

Evőeszközök

Használja körültekintően a fertőtlenítőszereket! Alkalmazás előtt mindig olvassa el a 
címkét és a termékismertetőt.

További információk a termékismertetőben 
és a biztonsági adatlapon találhatók: sds.diversey.com

* Ne használja márvány, sárgaréz, réz és fa felületeken

Élelmiszerrel érintkező felületeken használjon illatmentes 
tisztító- és fertőtlenítőszert, pl: 
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Fő takarítási pontokMinden étkezés után / két használat között

Tálcák

EBÉDLŐ, BÜFÉ BŐVÍTETT TAKARÍTÁSI JAVASLATA 
JÁRVÁNY ESETÉN

Suma Bac D10*

Takarítás előtt
Mosson 

kezet

Használjon 
kesztyűt

Takarítás után
Dobja a koszos 
törlőkendőt 
a 
szeny-
nyesbe

Dobja ki a 
használt 
kesztyűt

Fertőt-
lenítse
a kezét

Használja körültekintően a fertőtlenítőszereket! Alkalmazás előtt mindig olvassa el a 
címkét és a termékismertetőt.

* Ne használja márvány, sárgaréz, réz és fa felületeken

Adagolás: 1,5%
Behatási idő: 5 perc

Sárga Suma Lavette kendő 
takarításhoz és fertőtlenítéshez
Kék Suma Lavette
kendő letörlésre

Öblítse ki alaposan tiszta vízzel

Vitrinek

Minden kilincs 
(nem csak az 
ajtóké)

Adagolók 
(feltöltöttek, 
tiszták,jó 
állapotúak)

Falikapcsolók

Menü kártyák

Fűszertartók

Hitelkártya 
leolvasó

Pénztárgépek

Asztalok és 
székek

Mikor?

További információk a termékismertetőben 
és a biztonsági adatlapon találhatók: sds.diversey.com

Élelmiszerrel érintkező felületeken használjon illatmentes 
tisztító- és fertőtlenítőszert, pl: 
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Check PIS, SDS for detailed information http://sds.diversey.com
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Vagy  Suma Bac D10

OSZTÁLYTEREM BŐVÍTETT TAKARÍTÁSI 
JAVASLATA JÁRVÁNY ESETÉN

4 óránként 
napközben

Asztalok
/padok

Telefonok/számítógépek/elektronikai 
berendezések

Szemetes

Tollak/ceruzahegyező

Takarítás előtt
Használjon 

kesztyűt

Takarítás után
Dobja a koszos 
törlőkendőt 
a 
szeny-
nyesbe

Dobja ki a 
használt 
kesztyűt

Fertőt-
lenítse
a kezét

Fertőtlenítse 
a kezét

* Ne használja márvány, sárgaréz, réz és fa felületeken

Használja körültekintően a fertőtlenítőszereket! Alkalmazás előtt mindig olvassa el a 
címkét és a termékismertetőt.

Mikor?

Fő takarítási pontok

Ajtókilincsek

Falikapcsolók

Székek

Kézzel érintett 
területek

Adagolás: 1,5%
Behatási idő: 5 perc

1 törlőkendő takarításhoz és 
fertőtlenítéshez

Öblítse ki alaposan tiszta vízzel

További információk a termékismertetőben 
és a biztonsági adatlapon találhatók: sds.diversey.com

Használjon széles hatásspektrumú tisztító- és 
fertőtlenítőszert, pl: 

1 törlőkendő öblítéshez

Vagy Oxivir Excel*

Adagolás: 2%
Behatási idő: 5 perc

1 adag (10ml) Oxivir Excel 
500 ml adagolópalackhoz

1 mikroszálas törlőkendő** 
vagy eldobható törlőkendő
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MOSDÓ BŐVÍTETT TAKARÍTÁSI 
JAVASLATA JÁRVÁNY ESETÉN

Takarítás előtt
Fertőtlenítse 

a kezét

Használjon 
kesztyűt

Takarítás után
Dobja a koszos 
törlőkendőt 
a 
szeny-
nyesbe

Dobja ki a 
használt 
kesztyűt

Fertőt-
lenítse
a kezét

* Ne használja márvány, sárgaréz, réz és fa felületeken

Használja körültekintően a fertőtlenítőszereket! Alkalmazás előtt mindig olvassa el a 
címkét és a termékismertetőt.

Mikor?

4 óránként 
napközben Ajtókilincsek

Fő takarítási pontok

Falikapcsolók

Adagolók (feltöltöttek, 
tiszták,jó állapotúak)

Mosdók, fogantyúk, 
csapok 

WC ülőke, 
öblítő tartály

További információk a termékismertetőben 
és a biztonsági adatlapon találhatók: sds.diversey.com

TASKI Sani 4 in 1 Plus *

Adagolás: 2% 
Behatási idő: 5 perc

Használjon többcélú fürdőszobai
tisztítószert, ami vízkőoldószer és
fertőtlenítőszer is egyben , pl:

1 mikroszálas kendő** vagy 
eldobható törlőkendő  a WC 
és piszoár külső felületéhez

1 mikroszálas kendő** vagy 
eldobható törlőkendő  a 
mosdó összes többi 
területére
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SZEMÉLYZETI TERÜLET BŐVÍTETT TAKARÍTÁSI 
JAVASLATA JÁRVÁNY ESETÉN

4 óránként / 2 használat 
között

Tisztító- és fertőtlenítőszer
Suma Bac D10

Fertőtlenítse 
a kezét

Takarítás előtt
Használjon 

kesztyűt

Takarítás után
Dobja a koszos 
törlőkendőt 
a 
szeny-
nyesbe

Dobja ki a 
használt 
kesztyűt

Fertőt-
lenítse
a kezét

Használja körültekintően a fertőtlenítőszereket! Alkalmazás előtt mindig olvassa el a 
címkét és a termékismertetőt.

Adagolás: 1,5%
Behatási idő: 5 perc

1 törlőkendő 
takarításhoz és 
fertőtlenítéshez

1 törlőkendő öblítéshez

Öblítse ki alaposan tiszta vízzel

* Ne használja márvány, sárgaréz, réz és fa felületeken

Mikor?

Fő takarítási pontok

Ajtókilincsek

Falikapcsolók

Kézzel érintett 
területek

Székek

Asztallapok

Szekrények

További információk a termékismertetőben 
és a biztonsági adatlapon találhatók: sds.diversey.com

Használjon illatmentes tisztító-
fertőtlenítőszert, pl:
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TORNATEREM BŐVÍTETT TAKARÍTÁSI 
JAVASLATA JÁRVÁNY ESETÉN

Minden kilincs 
(nem csak az 
ajtóké)

Vízcsapok 
és mosdó

Mellékhelyiségek

Gépfogantyúk 
és ülések

Szemetes

Szekrények
Ivókút

Oxivir Excel*

Minden használat után

Takarítás előtt

Takarítás után
Dobja a koszos 
törlőkendőt
a 
szeny-
nyesbe Fertőt-

lenítse
a kezét

Dobja ki a 
használt 
kesztyűt

Fertőtlenítse 
a kezét

Használjon 
kesztyűt

* Ne használja márvány, sárgaréz, réz és fa felületeken

Használja körültekintően a fertőtlenítőszereket! Alkalmazás előtt mindig olvassa el a 
címkét és a termékismertetőt.

Fő takarítási pontok

Falikapcsolók

Adagolók

Mikor?
Adagolás: 2%
Behatási idő: 5 perc
1 adag (10ml) az Oxivir 
Excel 500 ml-es
szórófejes flakonba

További információk a termékismertetőben 
és a biztonsági adatlapon találhatók: sds.diversey.com

Használjon széles hatásspektrumú tisztító- és 
fertőtlenítőszert, pl: 

1 mikroszálas törlőkendő** 
vagy eldobható törlőkendő

TASKI Sani 4 in 1 Plus *

Adagolás: 2% 
Behatási idő: 5 perc

1 mikroszálas kendő** vagy 
eldobható törlőkendő  a WC 
és piszoár külső felületéhez

1 mikroszálas kendő** vagy 
eldobható törlőkendő  a 
mosdó összes többi 
területére



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 JÉGKOCKA-
KÉSZÍTŐ 
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 
FAZEKEAT 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 
FŰSZER-
ADAGOLÓKAT

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

További információk a 
termékismertetőben 
és a biztonsági adatlapon 
találhatók:

http://sds.diversey.com

http://sds.diversey.com


Descale, clean and disinfect all parts 
before use

Suma D10 – Suma D5.2*

Always wash hands with soap 
thoroughly before unloading the 

dishwasher

Allow time for air drying before 
stacking*

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 kapcsolódó     

útmutatókban és brosúrákban találhatók

Ensure detergent and rinse aid are 
connected and dosed correctly

Wear gloves when pre rinsing and 
loading the dishwasher

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

Ensure correct rinse temperature 
above 80°C / keep monitoring

Ensure wares are stacked in correct 
manner*

Always wear appropriate PPE when 
changing chemical*

Tippek gépi mosogatáshoz

Store and transport clean crockery in 
closed containers if possible

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

cseréljük*

Ensure spray arms are functioning 
correctly*

Always allow full cycle to complete*

Ensure staff are correctly trained on 
the use of the dishwasher

Gondoskodjunk a kapcsolók, 
gombok, adagolók, karok és a 

gyakran érintett felületek 
rendszeres fertőtlenítéséről

After emptying and cleaning ensure 
doors left open to prevent bacteria 

growth

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

A mosogatógép kipakolása előtt 
mindig alaposan mossunk kezet 

szappannal és vízzel

Az edények és evőeszközök elpakolása 
előtt mindig hagyjunk elegendő időt a 

száradásra*

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

betöltve és adagolva

A mosogatógép előzetes öblítése és 
betöltése során viseljünk kesztyűt

Ügyeljünk a megfelelő öblítési 
hőmérsékletre (82 °C felett)

Győződjünk meg arról, hogy az edények 
és evőeszközök megfelelő módon 

vannak bepakolva*

A vegyszerek cseréjekor mindig 
viseljünk megfelelő személyi 

védőeszközöket*

A tiszta edényeket lehetőleg zárt 
tartályokban tároljuk és szállítsuk

Győződjünk meg arról, hogy a 
szórófejek megfelelően 

működnek*

Mindig hagyjuk, hogy a teljes ciklus
lefusson*

Győződjünk meg arról, hogy a 
személyzet minden tagja megfelelően 

tudja kezelni a mosogatógépet

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

maradjanak a baktériumok elszaporodásának 
megakadályozása érdekében

További információk a 
termékismertetőben 
és a biztonsági adatlapon 
találhatók:

http://sds.diversey.com

http://sds.diversey.com
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