Hygienický plán

GYMNÁZIUM
Oblast

I.

Četnost

denně

Kuchyně
Prostředek

CLEAMEN 210

Použití

Dávkování

Nadávkuj prosředek do mycího roztoku a
plochým mopem nebo kartáčem vytři podlahovou
krytinu
V případě tvorby bílých povlaků na podlaze je
nutné provést odvápnění. Nejprve podlahu zbav
mastnoty,potom odvápni
Přípravek nadávkujte do napuštěného dřezu a
následně umyjte nádobí. Po mytí opláchněte
čistou vodou.

50 ml / 10 l

Podlahy-mytí

II.

100 ml / 1 l

dle
potřeby

CLEAMEN 250

neředěný

dle
potřeby

KRYSTAL TEKUTÝ
PÍSEK

neředěný

Na drobné připáleniny aplikuj přípravek a
houbičkou nečistotu vydrhni. Opláchni vodou

Na drobné ulpěné nečistoty, které
běžným způsobem nejdou umýt.

neředěný

Na silnou mastnotu aplikuj pomocí pěnového rozprašovače,
nechej působit a v případě potřeby mytí opakuj. Na závěr
opláchni čistou vodou

Kompletní odmaštění celých
digestoří

Odstranění drobných ohmatků,
zvýraznění struktury nerezové
plochy

Ulpěné nečistoty
dle
potřeby

V.

CLEAMEN 210

Digestoře

VI.

dle
potřeby

CLEAMEN 220

neředěný

Aplikuj pomocí rozprašovače přímo na hadřík a
následně na nerezovou plochu. Důkladně rozetřít
takřka do sucha

dle
potřeby

CLEAMEN 250

neředěný

Pracovní plochy nejlépe umyjeme přípravkem na
mytí nádobí. Po umytí opláchněte vodou

Nerezové plochy

VII.

Po odmastění podlahy je možné
její provést odvápnění. Po
ukončení odvápnění podlahy,
spláchni vodou

CLEAMEN 451

Ruční mytí nádobí

IV.

Každodenní mytí podlah kuchyně
a přípraven. Přípravek může být
použit i na keramické obklady
stěn

dle
potřeby
Podlahy odvápnění

III.

Poznámka

Pracovní plochy
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Dodržuj správné dávkování
prostředku do mycí lázně.
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Hygienický plán

GYMNÁZIUM
Oblast

I.

Četnost

Kuchyně - dezinfekce
Prostředek

Použití

Dávkování

denně

CLEAMEN 646

neředěný

denně

CLEAMEN 690
ECO DES

100 ml / 10 l

denně

CLEAMEN 646

neředěný

Dezinfekci se provede pomocí rozprašovače
přímo na dezinfikované místo. Nechej působit do
zaschnutí
Dezinfekční přípravek přidáme do pracovní lázně
ve správném poměru a plochy umyjeme mopem,
povrchy hadříkem
Dezinfekci se provede pomocí rozprašovače
přímo na dezinfikované místo. Nechej působit do
zaschnutí
Chladící zařízení je nejlépe dezinfikovat po
vypnutí a odstranění námrazků. Aplikuj
rozprašovačem, nechej zaschnout.

Pracovní plochy

II.
Plochy, povrchy

III.
Odpadkový koš

dle
potřeby

IV.

CLEAMEN 646

Poznámka

neředěný

Chladící zařízení
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Dezinfekce menších pracovních
ploch bez nutnosti oplachu. Doba
působení
5 min.

Dezinfekce podlahových ploch a
rozsáhlejších povrchů v kuchyni.
Doba působení
15 min.

Koš nejprve důkladně umyj a
následně vydezinfikuj. Doba
působení 5 min.
Doba působení 5 minut při
běžné teplotě. Chadící zařízení
nejprve důkladně umyj a potom
dezinfikuj!
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Hygienický plán

GYMNÁZIUM
Oblast

I.

Četnost

Ošetření rukou

III.
Deinfekce rukou rukou

Použití

Dávkování

dle
potřeby

isolda tekuté mýdlo s
antibakteriální přísadou Medispender

neředěný

po
ukončení
pracovní
činnosti

isolda šalvej s biotinem

neředěný

dle
potřeby

Isolda Disinfection
skin liguid

neředěný

Mytí rukou

II.

Kuchyně - osobní hygiena
Prostředek

Poznámka

Ruce je nutné umýt před započetím parcovní
činnosti i v průběhu pracovního dne. Dodržuj
správný postup mytí rukou
Po ukončení pracovní činnosti ošetři ruce
doporučeným krémem s antibateriální přísadou a
biotinem
Na řádně umyté ruce nadávkujte potřebné
množství dezinfekce a důkladně vetřete do
pokožky rukou
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Jedná se o mýdlo s
antebakteriální přísadou bez vůně
a barviv

Krém má zvláčňující účinky a
snadno se vstřebává

Bezoplachová dezinfekce na ruce
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Hygienický plán

GYMNÁZIUM
Oblast

I.

Četnost

Kancelář
Prostředek

Použití

Dávkování

1xdenně

CLEAMEN 100/200

8 ml / 10 l

Nadávkuj prosředek do mycího roztoku a
plochým mopem nebo kartáčem vytři podlahovou
krytinu

1x týdně

KRYSTAL leštěnka
na nábytek

neředěný

Leštěnku nejdříve nastříkat na hadřík a následně
důkladně vyleštit nábytek

Leštěnku důkladně rozetři

2x týdně

CLEAMEN 110

neředěný

Sprejovou metodou nanést na sklo a
mikrofázovou utěrkou vyleštit do sucha.

Přípravek lze použít na všechny
skleněné předměty

1xtýdně

CLEAMEN 100/200

4 ml / 1 l

Rozprašovačem nastříkej na stůl a setři
mikrovláknovou utěrkou
Parapet a rámy oken umyj
mikrovláknovým hadříkem

V případě snížení účinku vůně ,
nařeď prostředek 1:1 s vodou
nebo podle potřeby

Podlaha

II.
Nábytek

II.
Sklo

IV.
Pracovní stůl

V.

2xročně

CLEAMEN 112

60 ml / 10 l

Pracovní roztok naneseme rozmývacím
nádstavcem,umyjeme a setřeme stěrkou na okna.
Přebytek vody odsaj hadříkem

dle
potřeby

CLEAMEN 101/201

neředěný

Neutralizátor pachů rozstříknout přímo do prostoru.
Může být přidám i do mycí lázně na podlahu

Okna,parapety

VI.

Poznámka
Na stírání podlahy používej čistý
mikrovláknový mop

Prostor kanceláře
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Hygienický plán

GYMNÁZIUM
Oblast

I.

Četnost

1 x denně

Sociální zařízení
Prostředek

CLEAMEN 100/200

Použití

8 ml / 10 l

Na mytí podlahy doporužiji plochý
mikrovláknový mop vždy čistý a
pouze na toaletu!!!

40-60 ml / 10 l

Podle míry zavápnění připravit pracovní roztok a mopem
nebo kartáčem podlahu vytřeme. Na závěr podlahu
vytřeme čistou vodou

Přípravek použij v případě
zavápněné podlahy

toaleta -podlaha

II.

1 x týdně

CLEAMEN 442

toaleta -podlaha

III.-

Pracovním roztok naneseme na plochu
rozprašovačem a následně vytřeme
mikrovláknovou utěrkou,opláchnou vodou
Přípravek aplikovat přímo z láhve do záhybů
toalety nebo pisoáru,štětkou vyčistit a spláchnout
vodou

denně dle
potřeby

CLEAMEN 410

neředěný

1 x denně

CLEAMEN 310

neředěný

1 x denně

CLEAMEN 110

neředěný

Přípravek aplikovat přímo na plochu a
mikrovláknovou utěrkou vyleštit

Vždy dobře vylešti

1 x denně

CLEAMEN 101/201

neředěný

Neutralizátor pachů rozstříknout přímo do prostoru
toalety. Může být přidám i do mycí lázně na podlahu

V případě silného aroma lze
přípravek zředit vodou 1:1

umyvadlo,WC,obklad

IV.
pisoár, WC mísa

V.
zrcadlo,obklad

VI.

Poznámka

Mopem nebo mycím strojem podlahu
připraveným roztokem umyjeme a necháme
zaschnout

Na mytí lze použít i houbičku

Po aplikaci nechej působit cca 5
minut a potom umývej

neutralizátor pachů
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