
PLAN HIGIENY

POWIERZCHNIA
MIEJSCE I CZĘSTOTLIWOŚĆ 

CZYSZCZENIA
URZĄDZENIE AKCESORIA

PRZYKŁADOWE 
ZANIECZYSZCZENIA
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muszle, 
pisuary, bidety

codziennie*

SG 4/4
dysza punktowa, 

ściereczka z mikrofibry

osady uryny, mydła, 
tłuszczu i inne 

zanieczyszczenia
SGV 8/5

armatura,
umywalki,
brodziki,
kabiny

codziennie*

SG 4/4
dysza punktowa / szczotko-
wa, ściereczka z mikrofibry

osady z mydła, tłuszczu 
i inne zanieczyszczenia

SGV 8/5

posadzki, fugi okresowo*

SG 4/4
dysza podłogowa / szczotko-
wa ściereczka z mikrofibry

zanieczyszczenia tłuste, 
przyległy kurz oraz inne 

zanieczyszczenia
SGV 8/5

lustra, 
powierzchnie 

gładkie szklane
okresowo*

SG 4/4
dysza punktowa, ściereczka 

z mikrofibry
ślady palców, 

osady z mydła i inne

SGV 8/5
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posadzki, fugi codziennie*

SG 4/4
dysza podłogowa / szczotko-
wa ściereczka z mikrofibry

zanieczyszczenia tłuste, 
przyległy kurz oraz inne 

zanieczyszczenia
SGV 8/5

klamki,
uchwyty, 
uchwyty
meblowe

codziennie*

SG 4/4
dysza punktowa, ściereczka 

z mikrofibry

zanieczyszczenia tłuste, 
przyległy kurz, 

ślady palców i inne
SGV 8/5

twarde
powierzchnie 

ponadpodłogo-
we (wodood-

porne)

codziennie*

SG 4/4
dysza ręczna, ściereczka 

z mikrofibry

resztki jedzenia, 
zanieczyszczenia tłuszcze, 

plamy po kawie 
i ślady palców i inneSGV 8/5

powierzchnie 
gładkie,

balustrady
codziennie*

SG 4/4
dysza punktowa, ściereczka 

z mikrofibry

zanieczyszczenia tłuste, 
przyległy kurz, ślady 

palców i inne
SGV 8/5

1. Upewnij się, że parownica jest czysta. Jeśli nie masz pewności, postępuj zgodnie z opisem czyszczenia urządzenia z instrukcji obsługi 
(rozdział „Po każdej operacji”).

2. Przed czyszczeniem dezynfekcyjnym usuń z powierzchni luźne i zgrubne zanieczyszczenia.
3. Czyszczenie dezynfekcyjne można rozpocząć dopiero po zakończeniu funkcji nagrzewania wody w urządzeniu.
4. Praca z suchą parą oznacza pełną siłę strumienia pary i minimalną funkcję VapoHydro.
5. Prędkość czyszczenia musi być utrzymywana w ciągu całego procesu czyszczenia: 30 cm na sekundę.
6. Upewnij się, że pracujesz w nakładających się ścieżkach. Każdy centymetr powierzchni musi zostać dosięgnięty parą!
7. Zawsze pracuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi urządzenia.

PROCEDURA CZYSZCZENIA

* technolog określa docelową częstotliwość czyszczenia w zależności od charakteru obiektu/ilości osób w zakła-
dzie/ trybu pracy/typów zanieczyszczeń/aktualnych wymogów GIS w warunkach zagrożenia epidemicznego.

SG 4/4 – profesjonalna parownica
SGV 8/5 – profesjonalny odkurzacz parowy

Kärcher oferuje profesjonalne doradztwo produktowe w całej Polsce, w salonach sprzedaży sieci Kärcher Center i u autoryzowanych partnerów handlowych.
Zapraszamy Państwa do najbliższego salonu – pełna informacja na karcher.pl

Kärcher Sp. z o.o., 31-346 Kraków, ul. Stawowa 138-140


