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Každá zkušenost se počítá.™

        SANITAČNÍ PLÁN
Výrobek  Dezinfekční prostředek registrován:

Mr. Proper dezinfekční víceúčelový čisticí 
prostředek 3v1 750 ml

Ariel Formula Pro+ 13 kg

Pro aplikaci správných hygienických postupů používejte oddělená řešení čištění a různé nástroje podle zón, abyste předešli vzájemné kontaminaci a řídili se správnými pokyny HACCP.

Krok Výrobek Název výrobku Dávkování Doba
kontaktu Návod k použití Dezin-

fekce Nebezpečí

Dezinfekční čištění pračky
Krok - 1 
Odstranění usazenin vodního kamene 
(buben, násypky, nálevky) 

Viakal čistič a odstraňovač 
vodního kamene 750 ml

Bez ředění -  výrobek je připravený k použití. 
Nasprejujte podle potřeby.

5 minut na silné
znečištění

Způsobuje vážné podrá- 
ždění očí. Dráždí kůži.

Krok - 2 
Vyčištění a dezinfekce uvnitř pračky 
(buben, násypky, nálevky)

Mr. Proper dezinfekční 
víceúčelový čisticí prostředek 
3v1 750 ml

Bez ředění -  výrobek je připravený k použití. 
Nasprejujte podle potřeby.

3 minuty pro  
dezinfekční 

účinek
ANO NEKLASIFIKO-

VANÝ

Krok - 3 
Spuštění dezinfekčního pracího  
programu

Ariel Formula Pro+ 13 kg

Dávkování dle návodu v závislosti na míře zašpi-
nění prádla, tvrdosti vody a velikosti pračky. Pro 
dezinfekční praní je nutné použít dávkování dle 
návodu. Rozhodující je koncentrace prášku ve 
vodě (nikoliv množství prádla) - velikost dávky se 
vypočítá podle objemu (L) vody v hlavním praní 
(objem vody zjistíte v návodu k pračce).

20 minut při 
60 0C

ANO

Způsobuje vážné  
podráždění očí.

Krok - 4 
Vyčištění povrchu pračky Mr. Proper dezinfekční 

víceúčelový čisticí prostředek 
3v1 750 ml

Bez ředění -  výrobek je připravený k použití. 
Nasprejujte podle potřeby.

3 minuty pro  
dezinfekční 

účinek
ANO NEKLASIFIKO-

VANÝ
Krok - 5 
Dezinfekce povrchu pračky  
a ovládacích tlačítek

BĚŽNÉ MYTÍ

SILNÁ NEČISTOTA A DEZINFEKCE

3 min
DEZINFEKCE

SILNÁ NEČISTOTA

5 min

BĚŽNÉ MYTÍ

SILNÁ NEČISTOTA A DEZINFEKCE

3 min
DEZINFEKCE

SILNÁ NEČISTOTA

5 min

BĚŽNÉ MYTÍ

SILNÁ NEČISTOTA A DEZINFEKCE

3 min
DEZINFEKCE

SILNÁ NEČISTOTA

5 min

*Doba působení znamená, že prádlo musí být po nastavení pračky 20 minut v roztoku vody a 
pracího prostředku při teplotě 60°C. POZOR: délka hlavního praní po dobu 20 minut a při teplo-
tě 60°C se začíná počítat od okamžiku, kdy voda dosáhla 60°C, a musí trvat celých 20 minut!

PŘED DEZINFEKCÍ POVRCHŮ JE TŘEBA VYČISTIT VEŠKERÉ NEČISTOTY

Dávkování Teplota 0C Doba působení*

Kritéria  
RKI / EN14476

7g/l 60 20 min.

DÁVKOVÁNÍ PRO DEZINFEKČNÍ PRANÍ DLE OBJEMU VODY V HLAVNÍM PRANÍ

DEZINFEKČNÍ
75674/2011/SOZ

DEZINFEKČNÍ
MZDR 37233/2016/SOZ


