
* A Kínai Népköztársaság Nemzeti Egészségügyi Bizottsága - 
a COVID-19 megelőzési és kontrolltervének 4. kiadása

További információt a  
www.nilfisk.hu  

weboldalon talál

Tekintse meg Mobil-, és Telepített Melegvizes 
magasnyomású mosó kínálatunkat!

1 Ismerje meg alkalmazását. Mielőtt elkezdené, vizsgálja meg 

a környezetet, valamint a potenciálisan jelenlévő szennyeződéseket 

és baktériumokat. Tegyen fel kérdéseket, például: „A környezet 

megengedi-e melegvizes készülékek használatát, nagy mennyiségű 

víz, kipufogógáz jelenlétét?” A teljes tisztítási protokollhoz kérdezze 

meg továbbá: „Milyen fertőtlenítőszerekre, tisztítószerekre van 

szükségem a tisztítási folyamathoz?”.

2 Határozza meg a legjobb tisztítási paramétereket.  

A szennyeződéstől és a felület típusától függően állapítsa meg a 

vízmennyiség és -nyomás optimális szintjét: Nagy vízmennyiség és 

közepes nyomás a lazább szennyeződéshez; magasabb nyomás a 

kemény, ellenálló és mélyenülő szennyeződéseknél.

3 Válassza ki a megfelelő hőmérsékletet. Baktériumok és 

vírusok csökkentése érdekében az első lépés a magas hőmérséklet. 

A magasabb hőmérséklet megkezdi a baktériumok lebontását. 

Általában a 85-100°C hőmérséklettel gyorsan csökkenthető a 

baktériumtelepek mennyisége, és jellemzően a 155°C körüli 

hőmérsékleten a baktériumtelepek teljes egészében felszámolhatók. 

Emelje a tisztítási hőmérsékletet a lehetséges maximális szintre a 

fertőtlenítési folyamat megkezdéséhez. Háztartási körülmények 

között ilyen hőmérsékletet előállítani nem lehetséges. A COVID-19 

vírustörzsek 56°C-on történik, 10.000 egység/30 perc. Ilyen hosszú 

hatóidő mellett a sima melegvizes tisztítás nem hatékony, és nagyon 

hosszú ideig tart. Használjon tisztítószert!
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8 lépés a  

MELEGVIZES MAGASNYOMÁSÚ 
MOSÓK SEGÍTSÉGÉVEL TÖRTÉNŐ  

vírus-, és baktériumirtáshoz

4 Válassza ki a munkához optimális tisztítószert és készítse 

elő a felületet. Ügyeljen arra, hogy megfelelő vegyszert válasszon 

a vírusok, baktériumok elleni küzdelemhez. A helyi és regionális 

egészségügyi szervezetek gyakran ajánlanak összetevőket. Szükség 

esetén áztassa a felületeket tisztítószerrel annak érdekében, hogy  

akár a többrétegű szennyeződés feloldását is megkezdje.

5 Öblítse le a felületeket melegvízzel vagy gőzzel.  

Öblítse le a tisztítószert, és mossa le a felületet, hogy eltávolítsa a 

szennyeződések rétegeit. A melegvíz növeli a tisztítás hatékonyságát 

és a fertőtlenítő hatást. Vannak berendezések, amelyek 140°C-ra 

melegítik a vizet, lehetővé téve a magasnyomású, gőzzel történő 

tisztítást. Ez a folyamat részlegesen sterilizálhatja a felületeket.

6 Használjon fertőtlenítőszert. A melegvíz önmagában nem 

elegendő a fertőtlenítéshez, annak ellenére, hogy kellő expozíciós 

idővel és megfelelő hőmérséklettel csökkentheti az baktériumok 

számát. A tisztítási protokollt fertőtlenítőszerrel kell lezárni. Válasszon 

fertőtlenítőszert a helyi törvényeknek és a megsemmisítendő 

baktériumok fajtájának megfelelően.

7 Használjon megfelelő kiegészítőket, tartozékokat. A 

megfelelő kiegészítők biztosítják az optimális, hatékony és eredményes 

tisztítást. Használjon lándzsákat, fúvókákat, keféket és szórófejeket.

8 Hagyja megszáradni. Higiéniai vagy biztonsági okokból hagyja 

megszáradni a felületeket használatbavétel előtt.
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