SANITAČNÍ PLÁN
Oblast

Kuchyně

Výrobek

Název výrobku

Dávkování

Dezinfekce
Doba působení

Návod k použití

Nebezpečí

Povrchy, které přichází do kontaktu s potravinami, vždy důkladně opláchněte.
MYTÍ PODLAHY

Pracovní stoly a desky

C5
koncentrát

Podlaha a stěny
Povrchy varných desek

Dezinfekční

Kuchyňské vybavení

Čisticí prostředek

2L

Prkénka na krájení

pH 11,25

Baktericidní:
5 min

Při plnění nakloňte otvor lahve s
rozprašovačem směrem ke zdi, abyste
zabránili pěnění a vyšplíchnutí do očí.

Virucidní
(obalené viry):
2 min

Dávkování:
V kbelíku: 10 ml/L (1%)
V rozprašovači: 13 ml/L (1,3%).

NECHTE
ZASCHNOUT

10L
10L

Výrobek nařeďte do spreje nebo kbelíku
v dávkovací stanici. Ovladač nastavte na
příslušnou pozici C5.

Koncentrát:.

BĚŽNÁ NEČISTOTA
OPLÁCHNĚTE
PITNOU
VODOU

SILNÁ NEČISTOTA, DEZINFEKCE

Účinná látka:
Kvartérní amonium

DEZINFEKCE
5 min

OPLÁCHNĚTE
PITNOU
VODOU

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o přípravku.
Dezinfikuje v souladu se směrnicemi EN1276, EN13697 a EN14476. Likvidace bakterií: nechte
působit 5 minut. Likvidace obalených virů (při 1,3% ředění): vyčistěte a nechte působit 2 minuty.

Ledničky / chladničky
Jar Professional
silný odmašťovač

Digestoř

750 ml

SPREJ OPLÁCHNĚTE

Bez ředění - výrobek je připravený
k použití.

Jar Professional
odmašťovač
koncentrát

Fritéza

PITNOU
VODOU

½ UZÁVĚRU (7.5 ml)
Naplňte
600 ml
vody.

Nasprejujte podle potřeby.

SILNÁ NEČISTOTA
NEŘEDĚNÝ
OPLÁCHNĚTE
PROSTŘEDEK
PITNOU

3ŘEDĚNÝ
min

pH 11,3

Sporák

PROSTŘEDEK

2X
(60 ml)

2X

Způsobuje vážné
podráždění očí.

VODOU

5L

VŽDY OPLÁCHNĚTE

ČIŠTĚNÍ FRITÉZ

100 ml na 1 L vody

100 ml
na l
vody

HORKÁ VODA

Vypněte, zchlaďte
na pokojovou
teplotu a
vyprázdněte.

5L

1
2

OHŘÁT NA
80ºC
30-60
min

Vyprázdnit
a vypláchnout
vodou

pH 11,3

C2
koncentrát
Dezinfekční

Okna

Víceúčelový čisticí
prostředek a čistič
skla

Zrcadla

2L

BĚŽNÉ MYTÍ

Výrobek nařeďte do spreje v dávkovací
stanici. Ovladač nastavte na pozici C2.
Při plnění nakloňte otvor lahve s rozprašovačem směrem ke zdi, abyste zabránili pěnění
a vyšplíchnutí do očí.
Dávkování:
V rozprašovači: 66 ml/L (6,66%).

Koncentrát:.

Virucidní
(obalené viry):
15 sek
Účinná látka:
Kvartérní amonium

SILNÁ NEČISTOTA A DEZINFEKCE
DEZINFEKCE
5 min

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o přípravku.
Dezinfikuje v souladu se směrnicemi EN1276, EN13697 a EN14476. Likvidace bakterií: nechte
působit 5 minut.Likvidace obalených virů: vyčistěte a nechte působit 15 sekund.

BĚŽNÉ MYTÍ

Dezinfekční

Mr. Proper
Professional
dezinfekční čisticí
prostředek 3v1

Způsobuje vážné
podráždění očí.
Dráždí kůži.
Při doporučeném
ředění je bezpečný

MYTÍ SKLA

Baktericidní:
5 min

pH 10,65

Okénko mikrovlnné
trouby nebo
konvektomatu

Způsobuje těžké
poleptání kůže
a poškození očí.
Může být korozivní
pro kovy.

MYTÍ SKLA

Baktericidní:
3 min

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

750 ml

Virucidní
(obalené viry):
5 min
Účinná látka:
Kvartérní amonium

pH 10,75

SILNÁ NEČISTOTA A DEZINFEKCE
DEZINFEKCE
5 min

OPLÁCHNĚTE
PITNOU
VODOU

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o přípravku.
Dezinfikuje v souladu s normami EN1276/EN13697 a EN14476. Likvidace bakterií: nechte
působit 3 minuty. Likvidace obalených virů: vyčistěte a nechte působit 5 minut.

Kuchyně – mytí nádobí

SPREJ
½ UZÁVĚRU (7.5 ml)

Jar P&G ProfiLine na
ruční mytí nádobí
5L
pH 9

Jar Professional
Citron / Sensitive
5L

Naplňte
600 ml
vody.

Jar Professional
kapsle All in One
115 ks
pH 10-11 (pevné)
pH 6-8,5 (kapalný)

Neředěný: aplikujte malé množství na
houbičku.

Jar P&G ProfiLine
oplachovač do
myček nádobí
10 L

2X

2X
(40 ml)

5L

VŽDY OPLÁCHNĚTE

Způsobuje vážné
podráždění očí.

ČIŠTĚNÍ FRITÉZ

Dlouhý cyklus mytí: 1kapsle = 1 mytí
Vložte kapsli do zásuvky mycího prostředku
a zásobník ihned uzavřete. Pokud se kapsle
do zásobníku nevejde, položte ji na koš na
příbory a zvolte program bez předmytí.
Krátký cyklus mytí: dávkujte podle návodu
k použití.

Jar P&G ProfiLine
detergent do myček
nádobí
10 L
pH 13

NEŘEDĚNÝ
PROSTŘEDEK

ŘEDĚNÝ
PROSTŘEDEK

Ředěný: 2 uzávěry nebo 2 dávky pumpičky
(40 ml) na dřez.

pH 9

Automatické myčky
nádobí

Způsobuje těžké
poleptání kůže
a poškození očí.
Může být korozivní
pro kovy.

BĚŽNÁ NEČISTOTA

Silně zamaštěné
povrchy

Ruční mytí nádobí

Při doporučeném
ředění je bezpečný

100 ml
na l
vody

HORKÁ VODA

Vypněte, zchlaďte
na pokojovou
teplotu a
vyprázdněte.

1
2

OHŘÁT NA
80ºC

Vyprázdnit
a vypláchnout
vodou cyklem.
s krátkým

30-60
dominmyček

Krátký cyklus mytí: Vhodné k použití
Dávkujte kapsle ručně do mycího roztoku podle následující tabulky:
Kapacita myčky
<20 l
20-40 l 40-60 l
1
2
3
2
3
5
2
4
6

Tvrdost vody
Měkká
Středně tvrdá
Tvrdá

Doplnění
(vždy po 5* cyklech)
1
2
2

Způsobuje vážné
poškození očí.

JAK VYMĚNIT NÁDOBU

1

Dávkování nastavené technikem nebo
dle návodu a tvrdosti vody. Pouze pro
automatické dávkování.

pH 2-3,5

2

Používejte osobní ochranné prostředky specifikované zaměstnavatelem.

5
Do výrobků nikdy
nepřidávejte vodu
ani je vodou
neřeďte.

Umístěte plnou
nádobu vedle
prázdné nádoby.

6
Pokud se výrobek
vylije, místo okamžitě
utřete a opláchněte
vodou.

3
Z prázdné nádoby
odšroubujte uzávěr
s trubičkou.

7
Po použití si důkladně opláchněte
a osušte ruce.

4
Přemístěte uzávěr
s trubičkou na plnou
nádobu. Uzávěr důkladně utáhněte.

Způsobuje těžké
poleptání kůže
a poškození očí. Může
být korozivní pro kovy.

8
Používejte pouze výrobky
systému P&G Professional.
Výrobky skladujte při
pokojové teplotě.

Způsobuje vážné
podráždění očí.
Dráždí kůži.

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

Oficiální partner P&G Professional pro ČR/SR

info@profsupport.cz | +420 774 728 358

www.profsupport.cz

