
HATÉKONYSÁG, HIGIÉNIA, FENNTARTHATÓSÁG:

A MELEGVIZES TISZTÍTÁS EREJE

Világszerte minden ágazatban egyre nagyobb az elvárás 

a takarítókkal szemben a hatékonyabb, gyorsabb és 

kiterjedtebb tisztításra. Függetlenül attól, hogy bevásár-

lókocsikat fertőtlenítenek, padozatot tisztítanak vagy  

magasnyomású mosást alkalmaznak a mezőgazdaságban, 

a melegvíz a leghatékonyabb eszköz a tisztításra.

A melegvizes tisztítás 3 legfőbb előnye:

 Hatékonyság – Jobb és gyorsabb tisztítási eredmény

 Higiénia – Lecsökkent baktérium- és vírusszám

  Fenntarthatóság – Alacsonyabb erőforrás-

felhasználás
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Hatékonyság – Jobb, gyorsabb tisztítási eredmény

A melegvíz általános és ipari alkalmazásoknál éppúgy 

nagyobb hatékonyságot és gyorsabb eredményt nyújt,  

mint az otthoni mosogatás során.

A WFK - Tisztítás-Technológiai Intézettel együttműködve 

teszteket végeztünk a hideg- és melegvizes magasnyomású 

mosás hatékonyságának mérésére. Bizonyítást nyert, hogy a 

melegvizes alkalmazás minden területen 40%-kal csökkenti 

a tisztítási időt. Zsírok és olajok esetében a melegvízzel 

történő tisztítás négyszer hatékonyabbnak bizonyult, mint 

a hidegvizes. Tehát a tisztítási idő ilyen alkalmazások esetén 

75%-kal csökken.

Gondoljon bele, hogy a megspórolt 40%-kal (vagy 75%-

kal) több idő alatt mennyi plusz takarítást tud elvégezni. 

Több ideje juthat a mélyebb tisztítást igénylő területeken, 

berendezéseken elvégzendő feladatokra.

A melegvíz használata csökkenti a tisztítás utáni szárítási 

időt is, ami azt jelenti, hogy a megtisztított területek és 

tárgyak hamarabb rendelkezésre állnak. Például, ha a 

bevásárlókocsikat fertőtleníti, akkor azok sokkal rövidebb 

időn belül újra használhatók. Padlótisztítás esetén pedig 

hamarabb lehet csúszás- és balesetveszély nélkül újra 

használatba venni az adott területet.

https://wfk.de/en/institute/
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Thuringen Állami Mezőgazdasági Hivatal által végzett tanulmány

Baktériumok száma

A melevizes és gőzzel történő tisztítás jelentősen csökkenti a baktériumtelepek számát

A hő kulcsfontosságú a baktériumok és vírusok elleni küzdelemben

Higiénia – Kevesebb baktérium és vírus

Tisztítsa meg, majd fertőtlenítse a felületet (igénytől függően). Ezzel 

egy csapásra útját állhatja olyan baktériumok, vírusok terjedésének, 

amelyek ártalmasak lehetnek az emberek és az állatok egészségére. 

Alapszabály, hogy a második lépés hatékonysága részben attól 

függ, hogy milyen alapossággal végezte az elsőt.

A hő kulcsfontosságú tényező a baktériumok elleni küzdelemben. 

A Thuringen Állami Mezőgazdasági Hivatal tanulmánya megál-

lapította, hogy míg a hidegvíz nem befolyásolta a baktériumok 

számát, addig a 60°C-ra emelt hőmérséklet 90%-kal csökkentette 

a baktériumtelepek számát. 80°C-on a baktériumtelepek 97%-kal 

csökkentek, és 155°C-on teljesen eltűntek.

A hő a vírusok elleni küzdelemben is segíthet. 

A COVID-19 járványt okozó vírus is érzékeny 

a hőre. 56°C-on 30 percig végzett melegvizes 

magasnyomású mosással inaktiválható.

A melegvíz önmagában nem elegendő a 

fertőtlenítéshez, de csökkentheti a baktériumok és 

a vírusok számát a felületeken végzendő következő 

lépés előkészítéseként. Tudjon meg többet a témával 

kapcsolatos PDF anyagunkból, melynek címe: 8 lépés 

a melevizes magasnyomású mosók segítségével 

történő vírus-, és baktériumirtáshoz.
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A melegvizes tisztítás rendkívül eredményes módszer a 

tisztítási műveletek hatékonyságát, higiénéjét és fenntart-

hatóságát tekintve. Amennyiben bővebb információra van 

szüksége a Nilfisk melegvizes magasnyomású mosóival 

kapcsolatban, tekintse meg Mobil- és Telepített melegvizes 

magasnyomású mosó kínálatunkat.

Fenntarthatóság – Alacsonyabb erőforrás-felhasználás

A melegvizes tisztítás 3 féle módon is csökkenti az Ön erőforrás-felhasználását

Víz. Mivel a melegvíz csökkenti a 

tisztítási időt, így kevesebb víz is ele-

gendő. Ily módon az időtakarékosság 

egyúttal vízfogyasztás-csökkenést 

is eredményez - 1000 liter hidegvíz 

felhasználását igénylő tisztítási fela- 

datok legalább 400 literrel kevesebb 

melegvízzel elvégezhetők.

Energia. Rövidebb tisztítási idő 

kevesebb energiafogyasztást 

eredményez.

Vegyszerek. Néhány esetben a 

melegvízzel történő tisztítás vegyszer 

alkalmazása nélkül is elegendő, mivel 

a hő kellően hatékonyan távolítja el a 

szennyeződéseket. Amennyiben fer-

tőtlenítésre van szükség, használhat 

fertőtlenítőszert következő lépésként, 

de még így is csökkennek a vegysze-

rekre fordított költségei.
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