
HIGIÉNIAI TERV
Terület Takarítás  

gyakorisága Termék Termék megneve-
zése

Adagolás
Fertőtlenítés / Hatóidő Használati utasítás Veszély

Konyha                    Az élelmiszerekkel közvetlenül kapcsolatba kerülő feleületeket mindig alaposan öblítse le.

Munkapultok

Padló és falak

Főzőlap felülete

Konyhai eszközök

Vagódeszkák

Hűtő / fagyasztó

Élelmiszer szállító dobozok

Az üzemeltetési 
szabályok szerint C5  

koncentrátum

Tisztító- és zsíroldó 
szer

2 L
pH 11,25

A terméket higítsa a szórófejes flakonba az 
adagoló állomáson. Állítsa a gombot a C5 
helyzetbe.

A flakont tartsa megdöntve a töltés ideje 
alatt a fal felé, a habképződés és szembe 
kerülés megelőzése érdekében.

Adagolás:
Vödörben: 10 ml/l (1%)
Szórófejes flakonban: 13 ml/l (1,3%).

Az ajánlott hígításnál 
biztonságos

Koncentrátum:

Súlyos égési sérülést  
és szemkárosodást  

okoz. Fémekre korrozív 
hatású lehet.

Jar Professional 
fertőtlenítő zsíroldó 
2az1-ben

750 ml 
pH 11

Higítás nélkül - a termék készen áll a 
használatra. Permetezze a felületre szükség 
szerint.

A - baktericid: 2 perc

(B) - virucid (burkos vírusok): 5 perc

Hatóanyag: kvaterner ammónium

Súlyos szemirritációt 
okoz. 

Bőrirritáló hatású.

Olajsütő

Szükség szerint
Jar Professional 
zsíroldó  
koncentrátum
5 L 
pH 11,3

100 ml 1 l vízhez

Súlyos szemirritációt 
okoz. 

Bőrirritáló hatású.

Nagyon zsíros felületek

Páraelszívó

Tűzhely

Szükség szerint
Jar Professional 
Hatékony zsíroldó

750 ml 
pH 11,3

Higítás nélkül - a termék készen áll a 
használatra.

Permetezze a felületre szükség szerint.

Súlyos szemirritációt 
okoz.

Ablakok

Tükrök

Fényes felületek

Az üzemeltetési 
szabályok szerint

C2  
koncentrátum
Többcélú  
tisztítószer fényes 
felületre 

2 L
pH 10,65

A terméket higítsa a szórófejes flakonba az 
adagoló állomáson. Állítsa a gombot a C2 
helyzetbe.

A flakont tartsa megdöntve a töltés ideje 
alatt a fal felé, a habképződés és szembe 
kerülés megelőzése érdekében.

Adagolás:
Szórófejes flakonban: 66 ml/l (6,66%)

Az ajánlott hígításnál 
biztonságos

Koncentrátum:

Súlyos égési sérülést  
és szemkárosodást  

okoz. Fémekre korrozív 
hatású lehet.

Mr. Proper  
Professional 
fertőtlenítő isz-
títószer 3az1-ben

750 ml 
pH 10,75

Higítás nélkül - a termék készen áll a 
használatra. Permetezze a felületre szükség 
szerint.

A - baktericid: 3 perc

(B) - virucid (burkos vírusok): 5 perc

Hatóanyag: kvaterner ammónium

Konyha - mosogatás

Kézi mosogatás

Szükség szerint Jar P&G ProfiLine 
kézi mosogatószer 
5 L
pH 9

Higítva: 2 kupak vagy 2 nyomás az  
adagolóval (40 ml) 1 mosogatótálhoz.

Higítás nélkül: adagoljon kis mennyiséget a 
szivacsra.

Súlyos szemirritációt 
okoz.

Jar Professional 
Citrom / Sensitive  
5 L
pH 9

Mosogatás automata  
mosogatógépben

Szükség szerint
Jar Professional 
kapszula All in One
115 ks
pH 10-11 (szilárd)  
pH 6-8,5 (folyékony)

Hosszú mosóprogram: 1 kapszula = 1 
mosogatás. A kapszulát helyeze az adagoló-
ba, majd azonnal zárja le a fedelet. Amen-
nyiben a kapszula nem fér az adagolóba, 
tegye az evőeszköz tartó kosár tetejére és 
válasszon előmosogatás nélküli programot.
Rövid mosóprogram: adagolja a használati 
utasítás szerint.

Súlyos szemirritációt 
okoz. 

Jar P&G ProfiLine 
mosogatószer 
mosogatógépbe
10 L 
pH 13 Adagolás a technikus beállításával vagy 

a használati utasítás és a vízkeménység 
szerint. 

Súlyos égési sérülést  
és szemkárosodást  

okoz. Fémekre korrozív 
hatású lehet..

Jar P&G ProfiLine 
öblítőszer 
mosogatógépbe 
10 L
pH 2-3,5

Súlyos szemirritációt  
okoz.

Bőrirritáló hatású.

Fertőtlenítő

Fertőtlenítő

HIGÍTATLAN 
TISZTÍTÓSZER

MINDIG ÖBLÍTSE LE

Töltse fel 
600 ml 
vízzel

¼ KUPAK (7.5 ml)

SPRÉ

OLAJSÜTŐK TISZTÍTÁSA

Kapcsolja ki, 
hűtse le szoba 
hőmérsékletre 

és ürítse ki.

Kiüríteni 
és kiöblíteni 

vízzel

100 ml
1 l 
vízhez

FELMELEGÍTENI 
80°C-RA

1

2 30-60 
perc

HIGÍTOTT 
TISZTÍTÓSZER

2X
(60 ml)

5 L
2X

FORRÓ VÍZ

FLAKON CSERE

Használja a munkáltatója 
által előírt egyéni   
védőeszközöket.

Helyezze át a kupakot 
és a csövet a teli 

flakonra. Csavarja rá 
szorossan a kupakot.

A teli flakont 
helyezze az üres 

flakon mellé.

A termékeket soha 
ne keverje, és ne 
adjon hozzájuk 

vizet.

Azonnal törölje fel a 
kiömlött terméket, és 

öblítse le vízzel.

Távolítsa el a kupa-
kot és a csövet az 

üres flakonról.

Használat után 
alaposan öblítse le 
és szárítsa meg a 

kezét.

Kizárólag a P&G Professio-
nal termékeit használja.  

A termékeket szobahőmér-
sékleten tárolja.
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A megfelelő higiénia elérése érdekében zónánként az arra megfelelő tisztító terméket használjuk, ezzel elkerülhető az átfertőződés a helyiségek között és betarthatók a HACCP ide vonatkozó irányelvei. Tartsa be az üzemeltetési szabályokat.

ÁLTALÁNOS SZENNYEZŐDÉS

ÖBLÍTSE 
LE 

IVÓVÍZZEL

ERŐS SZENNYEZŐDÉS

ÖBLÍTSE 
LE 

IVÓVÍZZEL

5 perc

PADLÓ FELMOSÁSA

10L10L10L
HADJA 

MEGSZÁRADNI

3 perc

ERŐS SZENNYEZŐDÉS

ÁLTALÁNOS SZENNYEZŐDÉS

ÖBLÍTSE 
LE 

IVÓVÍZZEL

ÖBLÍTSE 
LE 

IVÓVÍZZEL

HIGÍTATLAN 
TISZTÍTÓSZER

MINDIG ÖBLÍTSE LE

Töltse fel 
600 ml 
vízzel

¼ KUPAK (7.5 ml)

SPRÉ

OLAJSÜTŐK TISZTÍTÁSA

Kapcsolja ki, 
hűtse le szoba 
hőmérsékletre 

és ürítse ki.

Kiüríteni 
és kiöblíteni 

vízzel

100 ml
1 l 
vízhez

FELMELEGÍTENI 
80°C-RA

1

2 30-60 
perc

HIGÍTOTT 
TISZTÍTÓSZER

2X
(60 ml)

5 L
2X

FORRÓ VÍZ

ÁLTALÁNOS TISZTÍTÁS

ERŐS SZENNYEZŐDÉS ÉS FERTŐTLENÍTÉS

ABLAKMOSÁS

5 perc

A biocid termékeket használja biztonságosan. Használat előtt mindig olvassa el az információkat a címkén és a termék adatlapon. 
Fertőtlenít az EN1276, EN13697 és EN14476 szabványoknak megfelelően. Baktériumok eltávolítása: hadja hatni 2 percig. Burkos 

vírusok eltávolítása: tisztítsa meg a felületet és hadja hatni 5 percig.

ERŐS SZENNYEZŐDÉS ÉS FERTŐTLENÍTÉS

5 perc
FERTŐTLENÍTÉS

ÖBLÍTSE 
LE 

IVÓVÍZZEL

ÁLTALÁNOS TISZTÍTÁS ABLAKMOSÁS

Vízkeménység
A mosogatógép kapacitása Kiegészítés

(mindig az 5.-ik ciklus után)<20 l 20-40 l 40-60 l
Lágy 1 2 3 1
Közepesen kemén 2 3 5 2
Kemény 2 4 6 2

Rövid mosóprogram: Allkalmas rövid programmal rendelkező  
mosogatógépekhez.  A kapszulát a következő táblázat szerint adagolja:

www.profsupport.hu

ÁLTALÁNOS SZENNYEZŐDÉS

ÖBLÍTSE 
LE 

IVÓVÍZZEL

ERŐS SZENNYEZŐDÉS ÉS FERTŐTLENÍTÉS

5 perc
FERTŐTLENÍTÉS

ÖBLÍTSE 
LE 

IVÓVÍZZEL

A biocid termékeket használja biztonságosan. Használat előtt mindig olvassa el az információkat a címkén és a termék adatlapon. 
Fertőtlenít az EN1276, EN13697 és EN14476 szabványoknak megfelelően. Baktériumok eltávolítása: hadja hatni 3 percig. Burkos vírusok 

eltávolítása: tisztítsa meg a felületet és hadja hatni 5 percig.

info@profsupport.hu |  +36 70 310 9763A P&G Professional hivatalos partnere


