Rengöringsteknik

Hygien på riktigt
Förrengöra
Mellanskölja
Avlägsna
g
grova
smutspartiklar

Spola av
upplöst
smuts
Lösa
smutsen kemiskt

Huvudrengöring

Säkerhet
genom
h i
hygien

Döda
Mikroorgag
nismerna
Följ verkningstiden!

Desinficering
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Rengöringsprocess
Rengöringsprocessen är direkt relaterad till:

¾ Material?

¾ Smuts?
⇒Kalk, pannsten, rost, silikat, gips
⇒Fett, äggvita, blod, mjäll

⇒Keramiska lager, natursten,
plast, rostfritt stål, trä, glas
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Rengöringsteknik
¾ Vilka rengöringsredskap och hjälpmedel
som ska användas beror på:
Lokalernas rumsliga egenskaper
Arbetsmaterialens egenskaper
R
Rengöringsmedlens
öi
dl
sammansättning
ätt i
Tidsramarna

¾ Om man inte tar hänsyn till vilka
rengöringsarbeten som behöver utföras
redan då objektet planeras märks detta i
form av högre kostnader för underhåll
Lagerhållning
Riggningstider
Specialrengöring
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Rengöringsteknik
¾ Oavsett vilken rengöringsteknik eller rengöringsprocess som
tillämpas ska den lossade smutsen spolas av eller samlas
upp så att den inte hinner torka in igen.
¾ Rester av rengöringsmedel kan:
⇒ försämra golvets halkskyddande egenskaper
⇒ skapar en perfekt livsmiljö för mikroorganismer och bakterier
⇒ leder till att ytorna torkar sämre
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Säker dosering
¾ Med hjälp av doseringsanläggningar blir doseringen optimal
och säker.
¾ Dosering möjliggör:
⇒god rengöringseffekt
⇒snabb torkning av ytorna
⇒optimal användning av produkten
⇒säker hantering av produkterna
⇒bidrar till att skona miljön
⇒bidrar till arbetssäkerheten

¾ Maximal monteringshöjd för doseringsanläggningen: 1,8 m
¾
6

Doseringsanläggningarna Dr.Nüsken är utrustade med en returflödesspärr av typ E-Gap A2 och motsvarar
specifikationerna från DVGW,
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Rengöring av lodräta ytor
Speciella krav
 Extra goda smutslösande egenskaper - passa även på
hårt sittande smuts och avlagringar
 Ingen produktförlust genom användning av ytan
 Direkt påverkan
 Lång vidhäftning
 Ingen snabb avtorkning
 Låg förbrukning
 Liten tidsåtgång vid behandling
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Ångrengöring
¾ Leverantörernas argument för
Mer hygienisk och grundlig rengöring än
andra sätt
Ånga dödar, kvalster, bakterier,
mikrober
ik b och
h svamp.

Miljö- och användarvänlig
Inga kemiska rengöringsmedel krävs

Inga problemzoner längre
Ånga tränger in i alla hörn och sprickor

Behagligt rumsklimat
Ånga åtgärdar obehaglig lukt

¾ Argument mot
Temperaturen och tiden är inte
tillräckliga för att döda bakterier,
mikroorganismer och svamp.
70 temperatur i 10 minuter krävs.
70°
krävs
Smuts kan bara tas bort genom
avtorkning

Tänk på energikostnaderna
Ångtvättar har hög energiförbrukning
Torktrasor måste tvättas igen med 95°

Skållningsrisk
Temperaturer på 150–300°

Ånga leder till hög kalkbildning
Slembildning på ytorna.

Temperaturkänsliga material kan
skadas
T.ex. plast
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Kostnader och beräkningar

Kostnadsandelar inom kommunal rengöring

84%

Personal
Personal
5%

Kemi
Chemie
Utrustning
Geräte‐Technik

5%

Verwaltung
Adm.

6%
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Ta reda på förutsättningarna
Alla verksamhetsutövare kan de ekonomiska talen och
omständigheterna för vattenbehandlingen:
förbrukning
g av flockningsmedel
g
förbrukning av kloreringsmedel
energiförbrukning
vattenåtgång i m³

Och ythygienen?
¾ Känner vi även till talen och
förutsättningarna här?
Ytor som ska rengöras och desinficeras?
Material- och tidsåtgång
Personalbehov
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Egen rengöring eller rengöring från tredje part?
Innan rengöringen
specificeras
¾ Exakt kostnadsplanering
Endast möjligt om aktiviteterna är
exakt definierade.
Vem gör vad?
Vad är standarden?
Kan variera mycket beroende på
perspektiv

¾ Enkel personalplanering
Även vid driftstopp och under
semestrar

¾ Inga kostnader för rengöringsteknik
Maskiner och apparater ställs normalt
inte upp

Vad ska man tänka på?
¾ Framställ uppgiftsprofilen
Tjänsterna måste vara definierade

¾ Bedöm det faktiska tillståndet
¾ Objektledare med personalstyrka
Instruerad och utbildad personal

¾ Arbeta efter hygienplaner och
arbetsanvisningar
¾ Bestäm i största möjliga
utsträckning vilka produkter som
ska användas
¾ Referensobjekt
Problematisera gärna

¾ Kontroll
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Rengörings och hygienplaner
Rengörings-

Optimering av rengöringsprocesserna
• Mål
• Vad är det vi
vill uppnå?

• Tillämpning

• Ärläge
• Var befinner
vi oss?

• Hur kan vi
nå vårt
mål?
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Konsekvent metod
Skapa
rengöringsplaner
och tydliga
instruktoner

Ansvara för
genomförandet av
de olika
arbetsprocesserna

Utvärdering av
erfarenheter och
utveckling av
alternativ

Utbildning av
personal

Optimering av
reningsprocesser
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Besökarpassager

Besökare
Korridor med
ytterskor

Besökare
Korridor barfota
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Beräkning av förbrukning
R-nr
R-nr

Rumskod
Rumskod

1,07
1,07

Entréhall
Entréhall
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Typ av yta
Typ
yta
(material)
(material)

Yta
Yta
ii m²
m²

Produkt
Produkt

RengöringsRengörings
-rutin
rutin

Dos.
Dos.
%
ii %

Hyginol
XLF

GSM
GSM
GSM

1
1
1

Hyginol
XLF
Hyginol

Intervall
Intervall
per vecka
per
vecka

Mängd
SM-flotta
kem
ml/m²
ml/m²

Förbrukning
Förbruknin
per
vecka
iL
g
per
vecka
iL

Förbrukning
Förbruknin
g per år
i Lår
per

7
7
7

100
100
100

1,05
1,05
,
1,51

55
54,75
,
79

iL

Områden utanför
skogräns

Golvyta
Golvyta
(klinker
”B”)
(klinker ”B”)
B)
Golvyta
(granit typ A)

150
150
215
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Dusch herrar

Kakel/klinker

13

Alkaliskt
medel för
bad

TJM
SK

5

4

200

0,52
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15

Dusch
Herrar

Kakel/
klinker

13

Surt
Medel för
bad

TJM
TJM

5

3

200

0,39
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XLF

Förbrukning av koncentrerat
rengöringsmedel per vecka i L:
Beräkning:
Vol [l/v] = yta [m²] x dosering [%] x mängd
kem [l/m²] x intervall [ggr/v]
ÆVol = 150 m² x 1 % x 0,1 l/m² x 7 ggr/v =
1,05 l/v

Förbrukning av koncentrerat rengöringsmedel
per år i L:
Beräkning:
Vol [l/m] = vol [l/v] x 52 veckor per år
ÆVol = 1,05 l/v x 52 = 54,75 l/m
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Hur ska vi göra…??

Rengöringsplan

•

Rengöringsplan
I
Instruktion
k i för
fö alla
ll utrymmen;
Poolområde, entré, dusch,
toalett, omklädning, bastu etc

•

Personalen
åd
Ansvarsområden.
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Rengöringsplan
Område: Duschar
Område

Produkt

Konc.

Tid

Bruksanvisning

Intervaller
D V M B

Låt verka
ca:

Fettlösare F100 P5
Väggar och golv

Tar bort
• Olja, fett, tvål och övrig organisk
smuts

Kalklösare HB P3
Väggar och golv

Tar bort:
• Oorganisk smuts och avlagringar

Rostfritt stål – ex
golvbrunnar,
duschhuvuden,
duschknappar etc

För rengöring och skötsel av:
• Rostfritt stål

Desinfektion

För desinfektion av ytor

Ferroclin

Nuscosept

10 min

Ut ädd produkt:
Utspädd
d kt
• Rengör med kallt eller knappt ljummet
vatten
• Applicera medlet med hjälp av en
skumkanon
• Skura med borste
• Skölj av noggrant med vatten
• Alternera med Kalklösare 3 dgr/v

1:5
till
1:20

10 min

Utspädd produkt:
• Rengör med kallt eller knappt ljummet
vatten
• Applicera medlet med hjälp av en
skumkanon
• Skura med borste
• Skölj av noggrant med vatten

1:10
till
1:20

5 min

Utspädd produkt:
• Applicera medlet med mjuk trasa eller
svamp
• Vid behov lös upp smutsen med mjuk
trasa eller svamp
• Skölj av ytan direkt med vatten

1:100

4 tim

1:5
till
1:30

• Alkaliskt rengöringsmedel!
• Används ej outspädd på
alkalikänsliga material t ex
aluminium
• Följ alltid säkerhetsanvisningarna!
• 4 dgr/v - Må, On, Fr, Sö
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• Surt rengöringsmedel!
• Området ska vara lätt fuktat innan
medlet påförs
• Används ej på syrakänsligt material
• Följ alltid säkerhetsanvisningarna!
• 3 dgr/v - Ti, To, Lö
• Testa på liten yta före användning
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• Surt rengöringsmedel!
• Kontrollera före användning att
medlet är oskadligt för den aktuella
ytan.
• Används ej på kalksten, marmor etc
• Följ alltid säkerhetsanvisningarna!

1

• Duscha ytan lätt och låt verka

Anmärkning

• 7 dgr/v
• Följ alltid säkerhetsanvisningarna!
• Snabbdesinfektion, observera
verkningstiden

7
D = Dagligen

V = Vecka

M = Månad

B = Vid behov

Detaljerad och tydlig rengöringsplan
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Rengöringsscheman och arbetsanvisningar
Freizeitbad

Schüttberg

Qualitätssicherung

Reinigungsanweisung
A. Untergeschoß
A.2. Duschbereich UG
1.0.

Vorbereitung

1.1.

Sperrung des Reinigungsbereiches . Duschbereich Damen und Herren alterniernd . Hinweisschilder auf Ausweichmöglichkeiten im Obergeschoß aufstellen.

1.2.

Entfernung des Grobschmutzes ( Papier, Shampooflaschen usw.)

2.0.

Duschkabinen mit dem Produkt Hallenbadreiniger sauer in Verbindung mit der
Schaumkanone Dosiereinstellung 1:10 ( Stellung rechts ) einschäumen. Bei Bedarf mit dem Padmaster den Schmutz in Lösung bringen. Dosiereinheit trennen
und mit der Handdusche die Schmutzflotte gründlich abspülen .

2.1.

W C , Waschbecken , und Wandfliesen mit dem Produkt Hallenbadreiniger sauer
in Verbindung mit der Schaumkanone Dosiereinstellung 1:10 ( Stellung rechts )
einschäumen. Bei Bedarf mit dem Padmaster den Schmutz in Lösung bringen.
Dosiereinheit trennen und mit der Handdusche die Schmutzflotte gründlich abspülen . WC und Urinale bei Bedarf mit der Bürste nacharbeiten.

2.2.

Fliesenböden vornässen und mit einer 1:3 - 1:10 Verdünnung des Produktes
R-Konz. BX ( grün ) und einer Einscheibenmaschine gründlich schrubben. Die
Schmutzflotte mittels Gummiwischer in den Gully schieben. Die gereinigte Fläche
mit Wasser ausreichend abspülen. Einmal wöchentlich Reinigungsmittelec se mitt de
dem Produkt
odu t Hallenbadreiniger
a e bad e ge saue
sauer. ((Anwendung
e du g wie
e R-BX))
wechsel

2.3.

Duschvorhänge wöchentlich wechseln.

2.4.

Nach Beendigung des Badebetriebes und der Reinigung mit einer 1% Lösung des
Produktes Nüscosept OF Wandfliesen, Duschen, WC-Brillen und Bodenfliesen
desinfizieren.

Empfehlung !
Bodenabflüsse und Siphons sollten monatlich gespült bzw. gereinigt werden. Perlatoren
können durch ein Tauchbad in Hallenbadreiniger sauer entkalkt werden.
©Dr. NÜSKEN Chemie, Poststr. 14, 59174 Kamen
Tel. 02307 - 705-0 Fax 02307 - 79819
~WRO0239.doc
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Utföra rengöringen

Rekommendation för rengöring och desinfektion

¾ Vår
Vå rekommendation:
k
d ti
Daglig rengöring och desinfektion av
barfotaområden, sanitära områden och sittytor för
att undvika infektioner.
Dessa hygienåtgärden ska utföras med lämpliga
medel.
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När ska respektive produkttyp användas?
Produkttyp

Tar bort

Alkaliskt

Organiska föroreningar

Surt

g
Mineraliska föroreningar

Neutralt

Lätta föroreningar

Desinfektionsmedel

Mikroorganismer och virus

Material

Ytterligare kriterier för produktval:
Ytorna
Y
och
h materialen
i l
Rengöringspersonalen
Rengöringstekniken
Tidsramarna
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Beprövad klassiker: Skumkanonen

Skyddsutrustning
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Rengöringsprocess

Lös upp smutsen

Applicera
rengöringsprodukten
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Lös upp smutsen!

Skyddsutrustning
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Spola av smutsvattnet

Avspolning
ytskikt
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