Eff kti rengöring
Effektiv
öi

Badhygien

ÆMotsvara specifika hygienkrav på
offentliga
g bad
ÆBibehålla badvattenkvalítén och
miljön i simhallen
Æ Motsvara användarnas estetiska
krav
Æ Bibehålla värdet på material och
komponenter
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Inte skapa en negativ image!!!

PÅ RIKTIGT!
| MDR TV | 2007-0626
Hur rent är vattnet i
simbassänger?

Bristande
hygien i
äventyrsbad
!

”Det är okej!” är inte tillräckligt
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Mål med rengöringen
Bästa möjliga
hygienstatus

Bevara
ytskikten

Säkerhet
Badvattenkvalítén

Det har
alltid
varit så
här…
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Rationellt
arbete

Nöjda
badgäster
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Optimering av rengöringsprocesser
• Mål
• Vad är det vi
vill uppnå?

• Tillämpning

• Faktiskt läge
• Var befinner
vi oss?

• Vad måste vi
göra för att vi
ska nå vårt mål?

5

5

Vad innebär rengöring och desinficering?
¾ Visuell renhet - inga synliga
föroreningar
I våta miljöer och områden där man går
barfota
- Mineraliska föroreningar och avlagringar
-Organiska föroreningar

I torra miljöer
- Vägsmuts
-Damm, pigmentsmuts

¾ Mikrobiologi
Begränsning av antalet
mikroorganismer
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Samarbete
Material
Säkerhet
Personal
Kemi

Tid

Apparater
T k ik
Teknik

En förutsättning för att få en friktionsfri verksamhet är att alla
krafter samverkar.
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Principer för rengöring

Kemi och fysik
Material
Föroreningar och avlagringar
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Uppmana era gäster
att duscha före bad!
Du sköljer bort cirka 300 miljoner
bakterier från kroppen under de första
5 minuterna. Likaså en väsentlig del
svett, kosmetika, hud, smuts, etc.
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Hur hamnar smuts och mikroorganismer i badet?

•
•
•
•
•
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Från sitt- och liggytor
ggy
Går barfota
Övrig smuts
Dusch
Toalett

• Spott, saliv
• Slemhinnor
• Kosmetika
• Svett
• Fekalier
• Hud
• Urin
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Spänningstriangel för rengöring
Rengöringsmedel

Rengöringseffekt

Materialkompatibilitet

Föroreningar

Material
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Sinners cirkel
Grundförutsättningen är att cirkeln
alltid är sluten, dvs. ändras ett
segment, måste minst ett eller alla
andra
d segmentt ändras,
ä d
så
å att
tt cirkeln
ik l
blir sluten igen.

Vid modern och rationell rengöring ska
parametrarna Tid och Temperatur helst
stå i bakgrunden, eftersom de huvudsakliga kostnadsbärarna för rengöring,
dvs. Personal och Energi, är relaterade
till dessa.
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Använd
skyddsutrustning!

Sur rengöring
¾ Tar bort hårt sittande mineraliska
föroreningar
kalk,
cementdamm,,
rost,
patina,
urin,
svårlösliga salter,
skum
vittring

¾ Ytorna som ska rengöras
g
ska alltid vätas
innan medlet appliceras
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Använd
skyddsutrustning!

Alkaliska rengöringsmedel
¾ Ta bort hårt sittande organiska
föroreningar
Fett,
Oljor
Vax,
Äggvita,
Hudpartiklar
Kosmetika,
Tvålrester,
Igensättningar i rör
Vä
Vägsmuts
t
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Neutrala rengöringsmedel
¾ Tar bort lättare föroreningar av alla
typer på alla vattenbeständiga ytor.
Oljor, damm och vägsmuts
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Rengöringsmedlens uppbyggnad
Tensider
Syror
Färgämnen

Lut
Ab i medel
Abrasiva
d l
Inhibitorer

Doftämnen
Oxidanter

Konserveringsmedel
Lö i
Lösningsmedel
d l

Solubiliserande
ämnen

Komplexbildande
Korrosionsämnen
skydd
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Beståndsdelarnas uppgifter

Tensider

• Vätning av ytorna
• Inträngning i smutsen
• Transportera
smutsen
T
t
t

Syror

• Lösning av svårlösta salter
• Borttagning av mineraler
• Tar bort rost

Alkalier

• Fö
Förtvålning
t ål i av fetter
f tt
• Emulgering (lösning) av olja
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Beståndsdelarnas uppgifter

Lösningsmedel

• Vätning av ytor
• Borttagning av smuts
• Homogenisering
H
i i av rengöringsmedlet
öi
dl t

Komplexbildare

• Borttagning av smuts
• Förebygger hårda avfällningar

Dispergeringsmedel

tt
i av smuts
t
•B
Borttagning
• Transport av vattenolösliga partiklar
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pH-värdesändring
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Indelning av
pH-värdesområdena
0

Salt-, svavel- och fosforsyra
Starkt
Surt

3
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Typiska pH-värden
Rengöringsmedel (koncentrat)

Sura poolrengöringsmedel,
avkalkningsmedel,
WC-rengöringsmedel, rengöringsmedel
för rostfritt stål

Svagt
Surt

Ättiksyra, citronsyra,
rengöringsmedel på respektive bas

Neutralt

Neutralt rengöringsmedel,
neutralt allrengöringsmedel

Svagt
alkaliskt
lk li kt

Allrengöringsmedel
g
g
med salmiak,,
Såpa, rengöringsmedel för linoleum

pH-värdeskänslighet
för vissa material
PVC-skikt
Klinker, polyamid, cellulosa
Emalj, förzinkade metaller,
cementhaltiga
th lti ffogar,
Betong
Kalksten (t.ex. marmor, jurasten, solnhof-sten)

Proteinfibrer,
dispersionsfärger, eloxerade
material
Linoleum,
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Starkt
alkaliskt

Alkaliska rengöringsmedel för simbassänger,
Lackerade ytor, gummigolv,
Rengöringsmedel för grill och ugnar,

Rörregöringsmedel, natronlut, kalilut

asfaltsunderlag, polerade
kalkstensgolv
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Bildning av kalkavlagringar
Regnvatten
H2O + CO2 Î
H2CO3

Kalksten
CaCO3

Regnvatten + kalksten
Î

Kalciumhydrogenkarbonat + värme

Î Kalk + koldioxid
Ca(HCO3)2 + Δ Î CaCO3 + CO2 + H2O
”Disproportionering”

Kalciumhydrogenkarbonat
H2CO3 + CaCO3 Î Ca(HCO3)2

”Synproportionering”
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De viktigaste syrorna
•Stark mineralsyra
•Medelstark syra
•Lättlösligt salt
•Lösligt salt
•Starkt kalklösande

HCl
Saltsyra

•Starkt
Starkt kalklösande
(bättre än H3PO4 )

•Starkt korrosivt
•Lätt flyktig
•Aggressiv gas

•Delvis korrosivt

HO3SNH2

Amidosulfonsyra
•Medelstark
mineralsyra
•(O)lösligt salt
•Delvis kalklösande
•Knappt korrosivt

H3PO4
Fosforsyra

•Trögflytande

• Ättiksyra (CH3COOH)
• Myrsyra (HCOOH)
• Svavelsyra (H2SO4)
• Vätefluorid (HF)
• Citronsyra
• Fosforsyreester
• Natriumvätesulfat (NaHSO4)
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De viktigaste alkalierna
•Stark bas

•Stark bas

•Starkt frätande

•Goda fettlösande
egenskaper

•Starkt korrosiv

NaOH

•Skonsam mot ytor

•Icke-flyktig

•Lätt flyktig

NH3

Natronlut

•Stickande lukt

Ammoniak
•Mycket stark bas
•Starkt frätande
Sta t korrosiv
o os
•Starkt
•Icke-flyktig

KOH

•Inte känslig för frost

• Organisk amin
• Natriumkarbonat (Na2CO3)
• Natriumfosfat (NaxH(3-x)PO4)
• Silikat
• Några komplexbildare

Kalilut
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Komplexbildare och dispergatorer
¾ Uppgifter
Inaktivering av vattenhårdhet
(bindning av kalcium- och
magnesiumjoner)
g
j
)
Förebyggande av bildning av
kalktvål och kalkavlagringar

¾ Viktiga krav
God biologisk nedbrytbarhet
Ingen frigöring av
tungmetallbindningar
g
g från
sedimenterade bergarter
(remobilisering)

¾ Viktiga komplexbildare
Fosfat
Fosfonat
NTA, EDTA
Citrat
Zeolit (jonbytare)
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Listor med rengöringsrengörings och
desinfektionsmedel

Listor
Användningsområde

Lista

Keramiska ytskikt

Lista RK

Rostfritt stål

Lista FE

Ytdesinfektion

VAH

Hud och kropp

VAH AMG

Vad göra om information saknas för ett material?
¾Fråga tillverkaren
¾Extern bedömning
¾Test av materialets kompatibilitet
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Typer av smuts
Utfällningar
Organisk
Smuts

Oorganisk
Smuts
Kalkavlagringar

Vägsmuts

Damm
Rost
Sand
Kalktvål
Pannsten

Mineraliska
avlagringar
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Smutsansamling
Fett,

Belastning

Kalk
Pigmentsmuts

Temperatur

Mikroorganismer

Rengöringsintervall

Kakel
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Kakel

42
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Material
Konststen

Natursten

Textilier

Metaller

Plaster
Glas
Färger, lacker
Trä
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Keramiska ytskikt
¾ Plattor som vägg- och golvbeklädnad inom- och utomhus
¾ Beståndsdelar: Lera + beståndsdelar som kvarts, kaolin, fältspat,
kalcit, dolomit, fluorit, chamotte
¾ Tillverkas genom sträng- eller torrpressning
¾ Oglaserade
g
eller g
glaserade varianter
¾ Vanliga keramiktyper
Stengods: Vattenupptagning > 10 %, hög porositet, ej frostsäkert, goda
bearbetningsegenskaper, goda bearbetningsegenskaper, ofta glaserat Æ
Kakel
Stengods: Vattenupptagning < 3 %, låg porositet, frostsäkert, brottstabilt,
delvis glaserat Æ Klinker
Porslin: Vattenupptagning < 0,5 %, torrpressat, rå yta, efterbearbetat
(engobering), glaserade klinker är ömtåliga för nötning
Æ Klinker
Terrakotta: Kalkmärgel med föroreningar av kvartssmulor
Klinker, spaltklinker: Grovkeramik Æ väggbeklädnad

¾ Beständiga mot alkalier och syror (utom fluorvätesyra)
Använd rengöringsmedel som finns upptagna på RK-listan

¾ Strukturerade säkerhetsklinker blir smutsiga snabbare
Halkskyddsklass R9–R13 (ytor där ytterskor används)
Halkskyddsklass A, B, C (barfotaytor)
Mätning på lutande plan
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Är plattor av finkornigt stengods ett problem?

Design

Underhåll

Låg vattenupptagning

Bildning av vattenpölar

Kemisk beständighet (idR)

Materialförsök

Mycket goda halkskyddande
egenskaper

Smutsansamlande

Ytor med relief
Satinerade, polerade,
glaserade

Reagerar olika

Många olika dekorer
Dimensioner: 30x60–100x300
mm
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Natursten
¾ Sågade eller huggna naturliga stenar.
¾ Indelas i porösa och massiva stenar.
¾ Kan beroende på härkomst ha mycket varierande sammansättning,
form, färg, porositet, hållfasthet och struktur.
¾ Av ca 4 000 mineraler har ca 40 betydelse som bergsbildande
bergsbildande.
Fältspat resp. fältspatsderivat, inosilikat, kvarts, glimmer,
lermineraler, kalcit, dolomit (kemiskt: silikat, oxid, karbonat)
¾ Vanliga naturstenar i simhallar
⇒ Granit: Massiv, grovkristallin eruptionsbergart, rikt på kvarts, fältspat och
glimmer, hög stabilitet, knappt någon vattenabsorption
⇒ Marmor: Karbonatsten (Ækalk), metamorf bergart av minst 50 % kalcit,
dolomit, aragonit, vanligen medel- till storkristallin, känslig mot syra,
⇒ Solnhofen-sten: Kalksten från Altmühljura-regionen, cremefärgad till
ockragul, ibland med dendriter, måttliga vittringsförhållanden, hög
beständighet mot lut och starkt förtunnade syror
⇒ Skiffer: Metamorf sedimentsten av skiktsilikat (glimmer), inte särskilt
mekaniskt stabil

¾ Varierande beständighet mot alkalier och syror
¾ Vid hög ytråhet är den mycket mottaglig för smuts.
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Definition av ”rostfritt stål”

Cu

Ti

¾ Legering av stål med krom, nickel och
andra ”ädelmetaller”
¾ Krom Cr: ökar hårdheten, hållfastheten
och
h kkorrosionsbeständigheten
i
b tä di h t
¾ Nickel Ni: ökar hållfastheten, segheten
och korrosionsbeständigheten
¾ Molybden Mo: ökar hållfastheten, värme- och
korrosionsbeständigheten

¾ PRE-värde = andel av krom, molybden
och nickel
¾ Andra tillsatser (Ti, Cu, Nb, N): ökar
töjbarheten, formbarheten, hållfastheten, segheten eller
korrosionsbeständigheten
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Material och kompatibilitet
Material

Syrabeständigt

Alkalibeständigt Bedömning

Keramiska ytskikt

Ja

Ja

Lista RK

Natursten

Nej

Ja

Test i
laboratorium

Konststen

Nej

Ja

Test i
laboratorium

Cement som fogmaterial

Nej

Ja

Lista RK

Epoxidharts som
fogmaterial

Ja

Ja

Laboratorium/
tillverkare

Rostfritt stål

Ja (utom saltsyra)

Ja

Lista FE

Krom

Ja (utom saltsyra)

Delvis

Laboratorium

Eloxerat material

Delvis

Nej

Laboratorium

Plaster

Ja

Delvis

Laboratorium

Mellan önskemål och faktum!
Innan några material används ska ett materialkompatibilitetstest göras med det rengörings- och desinfektionsmedel som är
tänkt att användas!

Observera: Bra planering är lika med bättre rengöring!
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Skador på cementhaltiga fogar
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C
H Cl
+

H
+
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O
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H OH
+
+
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C
O

O
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Rengöringsmedel och Miljö

Detergentförordningen (EG) nr 648/2004 kräver:
• Alla tensider som används måste förlora minst 80 % av sin yytaktivitet
inom 28 dagar (primär nedbrytbarhet).
• Alla tensider som används måste ha brutits ned helt till minst 60 % inom
28 dagar (total nedbrytbarhet).
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Varför inte ”bio-rengöringsmedel”?
H
+ N
H
+

Cl

Cl

+

H
N
+

”Bundet
klor”
Bio-rengöringsmedel” innehåller
protein

N

O
O

Cl

Cl
Cl

N

Proteiner består av kedjor
av aminosyror
53

Mikrobiologi
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Bakterietillväxt
Tillväxtförhållanden
E. coli:
Värme
10 °C
20 °C
30 °C
C
40 °C
47 °C

32768

00

Under gynnsamma förhållanden
delar bakterierna sig ungefär
var tjugonde minut.

=
=
=
=
=

14 h
9h
29 min
18 min
77 min

15–45 °C

Fuktighet
100 800
0

60

6400 51200
120

409600

180

240

Näringsämnen
300

Det är först genom tillväxt
som mikroorganismer blir skadliga!

Smuts
Neutrala pH-värden
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Åtgärder mot bakterietillväxt

32768

00

Fördröja tillväxten
genom förebyggande
h i
hygien

100 800
0
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60

6400 51200
120

180

Minska det totala antalet
mikroorganismer
genom bakteriedödande
b k i död d
• Värme
åtgärder

409600
240

• Renhet
• Kylning
• Rengöring

300

• Desinficering
• Bestrålning
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Desinfektion
¾ Ytdesinfektion
Enligt rekommendationerna i
databladet 94 04
Enligt
g rekommendationen UBA
Umweltbundesamt från september
2006

¾ Hög yteffekt
Beroende på metod

¾ Effektiv förbrukning

Mobil och rationell

ca 200 ml lösning per m²

Central
doseringsanordning med
avtappningspunkter

¾ Tillräcklig säkerhet
Långtidseffekt,
Lå
tid ff kt dosering
d
i
och
h genom
verkningstiden

¾ Kostnadseffektiv
0,5–1 %

Enkel och snabb

57

Desinfektion

¾Snabbdesinfektion
Genom avtorkning av utsatta ytor
Spruta bara i torktrasan

¾Högre förbrukning
Färdigblandad lösning

¾Låg säkerhet
Kommer hela ytan att behandlas?

¾Hög personalåtgång
Områdena måste kontrolleras

¾Däremellan
Ingen långtidseffekt
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