Hygien på badhus
– Allt hänger ihop!
Stockholm Mars 2016
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Bakgrund – Tyskland som förebild

•
•
•
•

Miljö
j i badhuset
Ingen klorlukt
Rent och fräscht
Vattenkvalitet
- tuffaste kraven
kem.halt
halt
- lägst kem
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Effektiv rengöring
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Godkända kem
Användning

Lista

Keramiska
ytskikt

Lista RK

Rostfritt stål

Lista FE

Ytdesinfektion

VAH

Hud och kropp

VAH AMG
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Grundläggande
• Då den smuts som tillförs bassängen kommer från badgäster och
omgivande ytor är det primärt att fokusera dels på hygien – rena
badgäster – och funktionell städning.
• Bra hygien- och städrutiner ger – förutom en fräsch och attraktiv
anläggning – ett bättre badvatten.
• Smuts ska aldrig synas. Har det gått så långt att smuts är synligt krävs
mer arbete än optimalt för att lyckas få ytor rena.
• Städning och hygienarbete ska till stor del verka förebyggande.
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Förebyggande åtgärder
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Mål med rengöringen
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•

Miljön på badet &
badvattenkvalítén

•

Bästa möjliga hygienstatus

•

Säkerhet

•

Bevara ytskikten

•

Nöjda
j badgäster
g
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Uppmana badgästerna 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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Badgästen bär största skulden…

•
•
•
•

Från sitt- och liggytor
ggy
Går barfota
Dusch
Toalett

• Spott, saliv
• Slemhinnor
• Kosmetika

• Fekalier
• Urin
• Svett
• Hud
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Rengör med kallt el knappt ljummet vatten

-Undvik aerosolbildning
-Undvik för mycket skum
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Surt rengöringsmedel
•

Tar bort oorganiska föroreningar
Kalk
Cementdamm
Rost
Patina
Urin
Svårlösliga salter
Skum
Vittring

•

Ytor som ska rengöras ska alltid vätas innan
medlet appliceras
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Syror
Exempel på ytskikt som INTE tål sura medel:
• Kalkstenar
(t.ex. marmor, jura-sten, travertin, solnhof-sten),

• Metaller
(t.ex. förzinkade eller eloxerade ytor)

• Emalj
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Alkaliskt rengöringsmedel
•

Ta bort organiska föroreningar
Fett
Oljor
Vax
Äggvita
Hudpartiklar
Kosmetika,
Tvålrester
Alger
Igensättningar
g
g i rör
Vägsmuts
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Alkalier
Exempel på ytskikt som INTE tål alkaliska medel:
•
•
•
•
•
•

Lackerade ytor,
Oädla metaller (zink, aluminium),
Eloxerat material,
Linoleum,
Polerad kalksten,
Gummi
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Neutralt rengöringsmedel
•

Tar bort lättare föroreningar av alla typer på alla
vattenbeständiga ytor.
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Ytdesinfektion
•
•
•

Barfotaområden
Varma bänkar
Hygienutrymmen
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pH-värdesändring
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Ytskikt

19
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Smutsansamling

Fett,

Kalk

Kakel
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•

Belastning

•

Temperatur

•

Rengöringsintervall

Pigmentsmuts

Mikroorganismer

Kakel
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Keramiska ytskikt

•

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

•

Strukturerade säkerhetsklinker blir smutsiga snabbare
Halkskyddsklass R9–R13 (ytor där ytterskor används)
Halkskyddsklass A, B, C (barfotaytor)
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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

Smutsansamlande

Satinerade, polerade, glaserade

Reagerar olika

Många olika dekorer

Reagerar olika

Dimensioner 30x60–100x300
Dimensioner:
30 60 100 300 mm
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Natursten
Granit

•

Vanliga naturstenar i simhallar
Granit: Massiv, hög stabilitet, knappt någon vattenabsorption
Marmor: Karbonatsten (kalk), känslig mot syra
Kalksten: Hög beständighet mot lut, känslig mot syra

Marmor

Skiffer: Metamorf sedimentsten av skiktsilikat (glimmer), känslig mot syra

Skiffer

•

Varierande beständighet mot alkalier och syror

•

Vid hög ytråhet är den mycket mottaglig för smuts.

Kalksten
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Definition av rostfritt stål

Cu

•

Legering av stål med krom, nickel och andra ”ädelmetaller”

•

Krom Cr: ökar hårdheten, hållfastheten och korrosionsbeständigheten

•

Nickel Ni: ökar hållfastheten, segheten och
korrosionsbeständigheten

•

Molybden Mo: ökar hållfastheten, värme- och korrosionsbeständigheten

•

PRE-värde = andel av krom, molybden och nickel

•

Andra tillsatser (Ti, Cu, Nb, N): ökar töjbarheten,
formbarheten, hållfastheten, segheten eller korrosionsbeständigheten

Ti
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Rengöringsteknik

25
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Säker dosering
•
•
•
•
•
•
•
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God rengöringseffekt
Snabb torkning av ytorna
Optimal användning av produkten
Säker hantering av produkterna
Bidrar till att skona miljön
Bidrar till arbetssäkerheten
Ekonomiskt

2

13

Rengöring av lodräta ytor
Speciella krav
• Extra goda smutslösande egenskaper - passa även på
hå t sittande
hårt
itt d smuts
t och
h avlagringar
l i
• Ingen produktförlust genom användning av ytan
• Direkt påverkan
• Lång vidhäftning
• Ingen snabb torkning
• Låg förbrukning
• Liten tidsåtgång vid behandling
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Singelmaskin
• Enkel användning – Maskinstyrning
/maskinstabilitet
• Lätt att byta borste eller rondell
- Borste för våtrengöring)
- Tänk på att välja rätt rondell
• Vad ska man tänka på?
- Maskinens vikt
- Eventuell syra- och lutbeständighet
- Stänkvattenskydd
- Service
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Skur- och sugmaskiner
Fördelar

Nackdelar

•

Stor yteffekt

• Maskinens hanterbarhet

•

Skura och sug upp under ett
arbetsmoment

• Utrymmesbehov, laddare

•

Arbeta med batteri och utan
nätanslutning.

•

Arbetsbredder på 40–100 cm

•

Tankinnehåll på 15–220 liter

•

Vattenåtervinningssystem kan
installeras

• Anskaffningskostnad
• Service
• Vikt
• Produktbeständighet
mot syror, lut
• Underhållsbehov
• Batteri, smutsvattentank,
• Borstar, rondeller
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Ångrengöring
För
• Hygienisk och grundlig rengöring
Ånga dödar, kvalster, bakterier, mikrober
p
och 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

Emot

• Temperaturen och tiden är inte
tillräcklig för att döda bakterier,
mikroorganismer och svamp.
70° temp. i 10 minuter krävs.
Smuts kan bara tas bort genom avtorkning

• Energikostnaden
Hög energiförbrukning
Torktrasor måste tvättas igen med 95°

• Skållningsrisk
Temperaturer på 150–300°

• Ånga
Å
leder till hög kalkbildning
Slembildning på ytorna.
• Temperaturkänsligt material kan
skadas
T.ex. plast
30
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Utföra rengöringen
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Rekommendation för rengöring och desinfektion

D li rengöring
Daglig
ö i och
hd
desinfektion
i f kti av b
barfotaområden,
f t
åd
sanitära
itä
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

Mineraliska föroreningar

Neutralt

Lätta föroreningar

Desinfektionsmedel

Mikroorganismer och virus

Ytterligare kriterier för produktval:
•
•
•
•

Ytor och material
Personal
Rengöringsteknik
Tidsramar
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Skumkanon

Doseringsmunstycken
34
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Exakt dosering: Skumkanon
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Vagn med dubbla hinkar
 Underhållsrengöring av golven och andra ytor.
• Mopp- och vattenbyte krävs
• Vatten och kem samt enbart rent vatten

 Logistik
• Tillräckligt många moppar; Applicera, torka av, torka
• Säkerställ att moppen byts ut
• Tvätta moppar - Tvättmaskin: i ca 90°
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Redskap – hjälpmedel

Skurblockshållare

Skurblockshållare för stång

Ergonomisk stång
• För universalbruk
• Ergonomisk arbetsställning
• Bra grepp

Skurblock
• För universalbruk
• Använd inga svarta skurblock
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Dok.nr e/50/1000
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Redskap – hjälpmedel
Skrubborste
• Skonsam för materialet
• Bra rengöring för fogar
• Tänk på borstlängden

Torkskrapa
• God vattenundanträngning
• Slitstarkt gummiskikt

Rund borste
• För rengöring av rännor och kanaler
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Dok.nr e/50/1000
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Vinkelborste
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Kakelborste
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Övrigt

Mikrofibersvamp

Mikrodukar
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Rengöringsområden
på offentliga bad
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Entréområde
Golvrengöring
•
•

Avtorkning - Moppning
Städmaskin

S t
Smutsuppsamlingszoner
li
•

Utbytbara mattor, ca 6–8 meter

Glasrengöring
•

Torka bort fingeravtryck

Möbler
•

Entréområdet – första intrycket

Torka bort fukt

Övrigt
•

Tömma papperskorgar
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Omklädning, korridor barfota
Golvrengöring
•
•
•
•

Alkaliska och sura rengöringsmedel
Daglig desinfektion
Skurborste, skumkanon
Städmaskin

Rengöringsmedel för speglar
•
•

Glasrengöringsmedel
Torka bort fingeravtryck

Skåp
Kontinuerlig kontroll.
kontroll

•

Torka ur fukt

Övrigt
Är skogränsen tydlig?
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•
•

Töm papperskorgarna
Rengör och desinficera skötborden
(snabbdesinfektion)

44
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Bakterieutveckling
Ökningen gör ofarliga
mikroorganismer skadliga
Under gynnsamma förhållanden delar
bakterierna på sig var 20:e minut










Från 100 bakterier blir det på:


1 timma
800 bakterier




2 timmar
6.400 Bakterier
































































3 timmar
51.200 bakterier









































































































































































































































































































































































4 timmar
409.600 bakterier

Med rengöring och desinfektion
undviks bakterierna
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Duschar
Vägg- och golvrengöring
•
•
•
•

Alkaliska och sura rengöringsmedel
Desinfektion
Skurborste
Skumkanon

Rengöring av armaturer
•
•

Specialrengöringsmedel
Åtgärda kalkavlagringar

Golvbrunnar
•
Kontinuerlig rengöring och kontroll.
Mellanrengöring är särskilt viktig.
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Rengör och spola av regelbundet

Övrigt
•

Rengör tvålkopparna

46
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Smutszoner i duschar
Zon 1
Axelhöjd på väggarna
•
Genom avspolning av kroppen
•
Fett, olja, tvålrester och kalk

Zon 2
Vadhöjd på väggarna
•
Genom avspolning av kroppen och
golvet
•
Fett, olja, tvålrester och kalk

Zon 3
Personradie på golvet
•
Genom avspolning av kroppen
•
Fett, olja, tvålrester och kalk
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Rengöringsprocess

Applicera
rengöringsprodukten
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Rengöringsprocess

Lös upp smutsen
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Rengöringsprocess

Skölj ytorna
Skrapa torrt
Desinficera
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Duschar

•

Smutsavlagringar i golvavloppen ger
obehaglig lukt

•

Kraftiga belastningar på golvytorna genom
mikroorganismer
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Rostfritt

52

•

Alkaliskt och surt medel för normal
rengöring

•

SURT specialmedel 1
1-2
2 ggr/mån med
mjuk svamp eller trasa
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Rengöring toaletter
Handfat, och toalettstolar måste under vissa omständigheter
rengöras flera gånger om dagen så att inte badgästerna
upplever att dessa områden har bristande hygien.

Det räcker inte med att bara rengöra golvytorna, utan även
väggarna måste ingå i rengöringen.

Rengör och kontrollera minst tre gånger varje dag!
Skrapa alltid bort vattenpölar.
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Rengöring toaletter
•.

Toaletter och handfat – dagligen
Alkaliska och sura rengöringsmedel
Toalettstol – surt medel 3ggr/vecka med avsedd borste.
Torka av toalettsits med alkaliskt medel – skölj noggrant
Daglig desinfektion
Handfat – alkaliskt medel. Surt var tredje gång
Skurborste eller mopp / mjuk duk
Skumkanon / hinkar
Skölj noggrant
Torka porslinet
Skrapa eller torka torrt

Mjuka dukar som används för rengöring av toaletter ska rengöras
efter varje användning och enbart användas till toaletterna.
54
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Rengöring toaletter
.

• Golvbrunnar
Rengör med surt medel och spola av regelbundet

•

Rostfritt – surt medel

• Övrigt
Rengör och desinficera regelbundet.
Snabbdesinfektion vid behov.
Fyll på med papper och tvål

Rengör och kontrollera minst tre gånger varje dag!
Skrapa alltid bort vattenpölar.
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Bassängområde

• Gärna städmaskin
• Tensidfritt
e s d tt – stör
stö inte
te badvattnet
bad att et
och tekniken
• Snabba torkningsegenskaper
• Låg förnyad nedsmutsning
• Förbättrad halksäkerhet
• Hög yteffekt
Maskin - mindre utsläpp
i bassängen

56
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Bassängområde
Vägg- och golvrengöring
•
•
•
•

Alkaliska och sura rengöringsmedel
Desinfektion
Städmaskin
Doseringsvagn

Arbetsplattformar och stegar
•
•
•

Specialrengöringsmedel
Avlägsna kalk- och fingeravtryck
Använd skötselmedel

Golvbrunnar
•

V tt
Vattenpölar
öl ska
k omedelbart
d lb t tas
t bort!
b t!

Rengör och spola av regelbundet

Övrigt
•

57

Rengör och desinficera sittytor och
uppvärmda bänkar

57

Svamp eller tensidfri gel

58

29

Exempel: Problemzoner

Trappor, rutschar, barnbassänger, landningsbassänger
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Bastu
Spola aldrig vatten på bänkar, väggar eller tak

Golvrengöring
•
•
•
•

Alkaliska och sura rengöringsmedel
Skurborste eller mopp
Sk k
Skumkanon
Desinficeras vid behov!

Rengöring av sittytor
•
•
•
•

Rester av rengörings- och desinfektionsmedel kan orsaka avdunstning.
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Neutralt rengöringsmedel
Blek, rengör och desinficera vid behov
Fuktig duk / vit pad – inte blöt!
Polera vid behov

Golvbrunnar
•

Rengör och spola av regelbundet

60
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Bastu
Ryggstöd som kan tas bort och rengöras / slipas

Vattensäker skiva som tål lätt spolning med vatten
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61

Bastu

62
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Ångbastu
Golvrengöring
•
•
•
•

Alkaliska och sura rengöringsmedel
Skurborste eller mopp
Skumkanon
Desinfektion

Rengöring av sittytor
•
•
•
•

Alkaliska och sura rengöringsmedel
Blek, rengör och desinficera vid behov
Mjuk duk / vit pad
Desinfektion

• Glasdörrar – undvik kalkbeläggningar
genom kontinuerlig rengöring med
surt medel.
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Rengöringsplan för
Bassängområde - kakel och rostfritt
Område

Produkt

Dos.

Instruktion

Intervaller
D

Golv

Rostfritt stål

Hyginol XLF
Hyginol XLF är ett lågskummande medel avsett
för städmaskin.Tar bort lätt organisk smuts.

Ferroclin
För rengöring och skötsel av:
- Rostfritt stål

1:30
till
1:50

1:10
till
1:20

V

M

Anmärkning

B



Använd städmaskin

 Neutralt rengöringsmedel
g
g
 Golvet ska spolas
dagligen.
 Vid hård nedsmutsning
byt till alkaliskt medel.



Applicera medlet med
mjuk trasa eller svamp
Lös upp smutsen med
mjuk trasa eller svamp
Skölj av ytan direkt med
vatten

 Surt rengöringsmedel!
 Kontrollera före
användning att medlet är
oskadligt för den aktuella
ytan.
 Används ej på kalksten,
marmor etc




Fettrand bassäng Mikrofibersvamp

Detaljerad och tydlig rengöringsplan
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Säkerhet & Skydd

68

68
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Säkerhet i arbetet

•
•

Säkerhetsdatablad
Skyddshandskar

Vid behov:
•
•

Skyddsglasögon
Andningsskydd
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Högtryck

70
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Rengör utrustningen

men inte i bassängen!
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Mikrobiologi

72
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Bakterietillväxt
• Värme

32768

00

Under gynnsamma förhållanden
delar bakterierna sig ungefär
var tjugonde minut.

100 800
0

60

6400 51200
120

180

• Näringsämnen (smuts)

E. coli:

409600
240

• Fuktighet

300

Det är först genom tilläxt som
mikroorganismer blir skadliga!

10 °C
20 °C
30 °C
40 °C
47 °C

=
=
=
=
=

14 h
9h
29 min
18 min
77 min
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Åtgärder mot bakterietillväxt

32768

00

Förebyggande hygien

100 800
0
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60

6400 51200
120

180

409600
240

300

• Dusch
• Rengöring
• Desinficering

Minska det totala antalet
mikroorganismer genom
bakteriedödande åtgärder
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Desinfektion
Ytdesinfektion
Enligt rekommendationerna i databladet 94 04
Enligt rekommendationen UBA – Umweltbundesamt

• Effektiv förbrukning - ca 200 ml lösning per m²
• Säkerhet - Långtidseffekt, dosering och verkningstid
• Kostnadseffektiv - 0,5–1 %
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Ytdesinfektion
Ytdesinfektion – kvartära ammoniumföreningar (QAC)
• Långtidseffekt – genom verkningstiden
• Låg dosering
• Hudvänlig och påverkar inte ytskiktet
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Ytdesinfektion
Barfotaområden, sanitetsområden, sittytor

• Förhindrar bakterietillväxt
Dödar mikroorganismer, svampdödande ex fotsvamp, verksamt mot
virus

• Desinfektion av tvättbara ytor i simhallen; hygienutrymmen,
bastu, sittytor
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Applicering ytdesinfektion

Exakt dosering
g – viktigt!
g
Appliceras med skumkanon eller tryckspruta
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Ytdesinfektion
För att förebygga infektioner & tillväxt
Rengöring därefter Desinfektion
Desinfektion är en åtgärd som leder till att antalet infektionsämnen
minskas så mycket att en infektion resp. överföring genom
mikroorganismer kan uteslutas.

1% lösning – 4 tim verkningstid!
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Bottensugning

84
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Bottensugning
1 Lägg i på kvällen – ta upp på morgonen
1.
2. Filterpåsarna rengöras
3. 50 micron
4. Förhindrar beläggning
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