TANA KONYHA PROGRAM
Tisztítás és fertőtlenítés / HACCP előírásoknak megfelelő termékek
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Személyi kézhigiénia
kézmosás

nedves kézre 1-2ml, munkakezdéskor,
használatkész alaposan átdörzsölni, munkafolyamat
1-2ml
utána leöblíteni vagy váltáskor, mosdóhagyni megszáradni
használat után

LAVAMANI F

kézfertőtlenítés

APESIN handactiv F

száraz kézre min.
használatkész 3ml/teljes kézfelületen
3ml/30sec
alaposan eloszlatni,
hatóidőt betartani

kézápolás

LAVAMANI care
LAVAMANI protect

kézfelületen alaposan
használatkész
eloszlatni, hagyni
beszívódni

szükség esetén,
napi
munkavégzés
után

0,4 – 0,8 ml/L
0,4 - 1,2 ml/L
kézi felhasználás, kézi
0,6 ml/L
mosogatáshoz
0,2 - 0,4 ml/L
0,1-0,2 ml/L

igény szerint

0,8 – 1,2 ml/L
1 ml/L
0,4 - 0,6 ml/L
0,2-0,3 ml/L
10-20 ml/L

kézi felhasználás
mosogatáshoz erős
szennyezettség
esetére

igény szerint

Gépi folyékony
mosogató

ENERGY classic
ENERGY super
ENERGY turbo
ENERGY ultra
ENERGY uni

2 – 5 g/L
1 – 3,9 g/L
0,8 - 2,7 g/L
1 - 4,4 g/L
1 - 3,3 g/L

gépi adagolással
(adagoló és technikus
szükséges)

igény szerint

Gépi folyékony
mosogatók
NTA,EDTA, foszfát
és klór mentes!

ENERGY turboKliks
ENERGY proKliks
ENERGY topKliks
ENERGY perfect
ENERGY alu

0,8 – 2,7 g/L
0,6 – 2,4 g/L
0,6 - 2,5 g/L
1 - 4,8 g/L
1,4 - 4,1 g/L

Energy turboKliks
gépi adagolással
áztatás: 0,5-2g/L
(adagoló és technikus
max.40°C/10-20p
szükséges)
igény szerint

ápol

szükség esetén,
napi
munkavégzés
után

Kézi mosogatás
MANUDISH original
MANUDISH lemon
Tányérok és edények
MANUDISH sensitive
mosogatása
MANUDISH neoSmart
MANUDISH evoKliks
Fazekak, lábosok
kézi mosogatása

MANUDISH original
MANUDISH sensitive
MANUDISH neoSmart
MANUDISH evoKliks
TANET universal

Gépi mosogatás

Mosogató tabletta
ENERGY easytabs
Por alakú mosogató, ENERGY powderclassic
Edény, evőeszköz
áztató, tisztító por
Klórtartalmú gépi*
ENERGY unichlor*

1 tabl./mosás
1-4 g/L
alaptisztításhoz
1-4 g/L

manuális adagolás
adagoló kanállal,
színes foltokhoz
gépi adagolással

szükség szerint

Gépi mosogatás
könnyűfémvédelem
Kemotermikus gépi
mosogatószer **

ENERGY alu
APESIN super**

1,5 – 4 g/L
10 – 15 g/L
ÖGHMP**
3g/L

aut. gépi adagolással
kézi adagolás, áztatás
aut. gépi adagolással ,
180 sec., 60°C

igény szerint

Gépi mosogatás
pohármosogató gép
(minden típusú gép)

ENERGY bar

1-4g/L

manuális adagolás

igény szerint

Klórtartalmú gépi mosogató*-ENERGY unichlor* -tisztít, zsírtalanít, fehérít, megakadályozza a keményítő lerakodást; MO nincs fertőtlenítő hatás regisztrálva
Kemotermikus gépi mosogatószer **-APESIN super** Fertőtlenítő hatás: ÖGHMP** szerint 3g/L, 180 sec., 60°C- MO-i regisztráció folyamatban
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öblítés

0,2 – 0,6 g/L
0,1 – 0,4 g/L
0,2 - 0,6 g/L
0,2 - 0,6 g/L

gépi adagolással
(adagoló és technikus
szükséges)

igény szerint

0,1 – 0,5 g/L
gépi adagolással
0,1 – 0,4 g/L
(adagoló és technikus
0,1 - 0,15 g/L
szükséges)
0,2 - 0,4 g/L

igény szerint

manuális adagolással,
lágy & kemény vízhez
is használható

igény szerint

Tisztítás

Fertőtlenítés

Gépi öblítés
Gépi öblítés közepes
és kemény vízhez
(vagy összes
vízkeménység)

BRILLANT uni
BRILLANT ultra
BRILLANT perfect
BRILLANT multiKliks

Gépi öblítés
kiemelten lágy és
ozmózis vízhez

BRILLANT classic
BRILLANT soft
BRILLANT proKliks
BRILLANT osmosis

öblítés

Gépi öblítés
pohármosogató
gépekhez (háztartási
gépekhez is)

BRILLANT bar

öblítés

0,1-0,4 g/L

Konyhai terület tisztítás, zsírtalanítás
Munkafelületek
(berendezések,
asztalfelületek)

GREASE classic
GREASE off Q&E
GREASE perfect
GREASE speed
GREASE starKliks

használatkész
kézi felhasználás
automatikus
letörléssel
10 – 100 ml/L
szórófejjel vagy
10 – 100 ml/L habosító pisztollyal
5 - 50 ml/L
letörlés, akár konc. is

Padozat, falak,
berendezés
csempék, ált.
takarítás

GREASE superclean
GREASE superclean C
GREASE quickKliks
TANET universal

5 – 20 ml/L
2,5 – 5 ml/L
2 - 10 ml/L
5 – 20 ml/L

habosítás,
permetezés, kézi
letörlés, feltörlés, gépi
használat

szállítókocsik, ládák,
kés, csizma, kötény
CIP rendszer

NOWA KRC 740
NOWA MR750

0,5 – 3 g/L
10 - 20 g/L

kézi és gépi
használat után,
felhasználás alacsonyill. hetente egy
és magasnyomású,
alkalommal
computer vezérelt

Csempe, berendezés
intenzív zsíroldás,
alaptisztítás lúgos
alaptisztítás savas

NOWA tanin
NOWA SLR 600
NOWA ISR 700

Sütők, konvektomat,
elszívók, grillek

GRILL express

használatkész
töményen

kézi felhasználás
permetezéssel, sütő
melegíthető 70 °C-ig

szükség szerint

Vízálló felületek,
általános, ablak, üveg

GLASS cleaner
GLASS classic
CREAM cleaner
CREAM lemon

töményen
töményen
használatkész
használatkész

kézi felhasználás
súrolás, letörlés

igény szerint

Fertőtlenítés
munkafelületek
(berendezések,
asztalfelületek)

APESIN KDR food
APESIN foodKliks

0,25 – 25 ml/L
0,1 - 0,3 ml/L

kézi és gépi
felhasználás,
letörléssel,
permetezéssel

igény vagy előírás
szerint

Fertőtenítés
padozat, falak,
csempék, ált.
takarítás

APESIN combi DR

2,5 - 20 ml/L

letörlés, feltörlés

igény vagy előírás
szerint

Gyors- és
pillanatfertőtlenítés

NOWA quickdes
APESIN kitche Q&E

használatkész
automatikus

kézi felhasználás
szórófejes és
habképző flakon

igény vagy előírás
szerint

erős szennyezettség
10 – 100 g/L
esetén, kézi, gépi
20 – 200 g/L
felhasználás, alacsony20 - 50 gr/L
és magasnyomású is

Klórbázisú termékek: NOWA KRC 740, NOWA ISR 700 - kiváló tisztító hatás! Fertőtlenítésre nincs külön engedélyeztetve!

szükség esetén
és minden nap
munkavégzés
után
naponta,
munkavégzés
után

hetente egy
alkalommal
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használatkész

adagolja a vízlágyító
tartályba

szükség szerint

20-200 ml/L

kézi letörléshez
permetezéssel, gépi
használat (1020perces program)

igény szerint

használatkész
koncentrátum

kézi tisztításhoz,
karcmentes szivacs,
törlőkendő használat

szükség szerint

Regenerálás, vízkőoldás berendezések, gépek
2kg

Regeneráló só

Berendezések, gépek
vízkőoldás

BINGO salt

CALC ex

Nemesacél felület tisztítás-ápolás
Rozsdamentes
felületek tisztítás

INOXOL clean

Rozsdamentes
felületek tisztításápolás

INOXOL complete
INOXOL care
ápol

kézi felhasználás,
használatkész
szórófejes flakonból és
koncentrátum
letörléssel

igény szerint

Lefolyók, összefolyók tisztítás, szagsemlegesítés
Lefolyók és
összefolyók

PRORAX

használatkész

erős szennyezettség
esetén akár töményen

hetente egy
alkalommal

Szagtalanítás

BIOBACT clean
BIOBACT scent

10-250 ml/L
vagy akár
töményen

kézi felhasználás,
letörlés, feltörlés,
összefolyókba öntés
vagy permetezés

igény szerint

Koncentráltan
vagy hideg
vízzel hígítva,
tábl. szerint.

Kézi (nedves törlés),
gépi használatra
(egytárcsás súroló,
hengerkefés gép).

igény szerint

szagsemlegesít

Hűtőpultok, hűtőház tisztítása
Mélyhűtőházak,
hűtőpultok tisztítása

NOWA frigo

Személyzeti szaniter terület
Napi szanitertisztítás,
vízkőoldás, savas
tisztítás

SANET zitrotan
SANET daily
SANET tasonil
SANET BR75 1L
SANETintenseKliks

2,5 – 25 ml/L
Kézi letörlés, feltörlés
automatikus
megadott adagolás
1,25 – 20 ml/L
szükség esetén
használatkész
koncentrátum
2,5 – 25 ml/L

naponta

Intenzív
szanitertisztítás,
vízkőoldás, savas
tisztítás

SANET perfect
SANET BR 75 RED
SANET tasanit
SANET power Q&E

2,5 – 25 ml/L
Kézi letörléssel és gépi
10 – 200 ml/L
használatra, igény
2,5 – 25 ml/L
esetén koncentrátum
automatikus

igény szerint

Szaniter terület
fertőtlenítés és
tisztítás
Foltok, fehérítés

APESIN SDR sun
APESIN sanKliks***
APESIN sanol Q&E****
PRANA gel javellisant

tisztít

30 – 50 ml/L
30 – 50 ml/L
automatikus
45ml/ 5L

Kézi letörlés, feltörlés
és gépi használat
(egytárcsás súrolóval)
zsírtalanít, fehérít

előírás és igény
szerint

APESIN sanKliks*** és APESIN sanol Q&E**** termékek MO-i OTH engedélyeztetése folyamataban

Kiemelt fontosságú a takarító személyezet részére a megfelelő védőeszközök biztosítása és használatának ellenőrzése.
A takarítóeszközöket, gépeket és berendezéseket a napi munkafolyamatok befejezését követően minden alkalommal tisztítsuk meg.
A mopokat és törlőkendőket alaposan öblítsük át és mosógépben mossuk ki. Öblítőszert a mosás során ne alkalmazzunk!
További részletes információt és felhasználási javaslatot a termék technikai adatlapján talál.
A megfelelő termék és adagoló kiválasztásához, szereléséhez kérje szaktanácsadónk segítségét!

