Kuchnie komercyjne
Plan Higieny

Czyszczenie w Kuchni Komercyjnej
Jesteście Państwo profesjonalistami i pracujecie w branży gastronomicznej? Firma KLEEN PURGATIS,
oferuje szereg produktów czyszczących pozwalających na utrzymanie wysokiego standardu higienicznego
w Państwa obiekcie przy minimalnym nakładzie kosztów. Zapraszamy na Naszą stronę internetową
www.kleen.pl. Znajdą tam Państwo wiele wskazówek i materiałów pomocnych w pracy serwisu porządkowego.

Co

Produkt

BUDESIN® LOTIO HD
VAH-listed
Dezynfekcja rąk

Po Wt Śr Cz Pi So Ni
Przed rozpoczęciem pracy,
przy zmianie czynności, po
przerwie, po skorzystaniu
z toalety

PRESTAN® CF
Produkt do mycia naczyń

Jak

hygienic: rub 3ml / 30 sec. undiluted on hands, use
very little water to foam up the soap, wash hands,
rinse hands with water.

Oznakowanie
substancji

Flammable

Tylko pionowe
powierzchnie ze
stali nierdzewnej
PRESTAN STAINLESS STEEL

Okapy
PURINA

Mycie maszynowe
C-żrący

Naczynia/Sztućce

PRESTAN® CLEAR FORTE
Nabłyszczacz

Mycie maszynowe

Naczynia/Sztućce

MODULAN
Idealny do szkła

Chłodziarki
BUDESIN
SPRAY OFF

Maszynowe
mycie naczyń
PRESTAN CF
PRESTAN CLEAR FORTE

Mycie ręczne

Naczynia/Garnki

PURINA
Alkaliczny produkt
rozpuszczający tłuszcze

C-żrący

Kuchenki, okapy

PARA DECALCIFIER
Odkamieniacz

Stosować w razie potrzeby

Czajniki, podgrzewacze

OROSEPT VK
Dezynfekcja powierzchni
wpisany na listę - VAH

Stosować w razie potrzeby ,
•niemniej
• •niż 1• x w•tygodniu
• •

Dodać 100 ml preparatu na 1 litr wody. Zbiornik
urządzenia napełnić roztworem do 2/3 wysokości.
Przy bardzo grubej warstwie kamienia czynność
powtórzyć. Ważne! Po każdym użyciu preparatu
wypłukać kilkakrotnie urządzenie czystą wodą.

Ręczne mycie naczyń
MODULAN
Ogólna dezynfekcja
powierzchni
OROsept VK

C-żrący

Naprzemiennie
PURINA (5x/tygodniu),
PRESTICID
(2x/tygodniu)

Roztwór nanieść na posadzkę, przeszorować,
spłukać, osuszyć ściągaczką
C-żrący

Czyszczenie podłóg

PRESTAN® STAINLESS
STEEL – Stosować tylko do
powierzchni pionowych,
NIE może mieć styczności z
żywnością.
GRANIT S
z formułą
ochronną metalu

Stosować
w razie
•
• potrzeby
•

Rozprowadzić produkt równomiernie czystą i sucha
ściereczką.
Stosować tylko do powierzchni nie mających
kontaktu z żywnością

Grill
GRANIT S
Xn-szkodliwy

Stosować w razie potrzeby

Rozpylić produkt na zimną lub ciepłą powierzchnię.
Po oczyszczeniu dokładnie spłukać wodą.
Nie podgrzewać powierzchni na którą naniesiony jest
produkt
C-żrący

Piece konwekcyjne, Grill

BUDESIN SPRAY OFF
Szybka dezynfekcja
Wpisany na listę - VAH/DVG
Powierzchnie, urządzenia

C-żrący

Roztwór nanieść na czyszczoną powierzchnię a
następnie pozostawić do zadziałania min. 15 min

Powierzchnie i podłogi

Stal nierdzewna

Dezynfekcja rąk
BUDESIN
OP SEPT

Nanieść roztwór na powierzchnię, pozostawić do
zadziałania, przeszorować i spłukać czystą wodą.

Produkt nałożyć na wyczyszczoną powierzchnię i
pozostawić na 60 s.

Łatwopalny

Posadzka
PRESTICID
PURINA

Urządzenia i powierzchnie
robocze
BUDESIN SPRAY OFF

Kuchenki i otoczenie
PURINA

Czajniki, podgrzewacze
PARA DECALCIFIER LIQUID

Piece konwekcyjne
GRANIT S

