
EFICIENȚĂ, IGIENĂ, DURABILITATE:

PUTEREA DE CURĂȚARE A APEI CALDE

În această perioadă în întreaga lume, se solicită echipelor 

de curățenie să curețe mai multe suprafețe, mai rapid și mai 

eficient. Indiferent dacă este vorba despre igienizarea coșurilor 

de cumpărături, astfel incat sa nu pună in pericol utlizatorii, 

curățarea podelelor sau spălarea sub presiune a echipamentelor 

agricole, apa caldă este unul dintre cele mai puternice 

instrumente de curățare.

Cele 3 avantaje principale ale curățării apei calde sunt:

  Eficiență – Rezultate mai bune și mai rapide ale  

curățarii suprafetelor

  Igienă – Reducerea bacteriilor și a numărului de  

virușilor de pe suprafețe

 Durabilitate – Consum redus de resurse
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Eficiență – Rezultate mai bune și mai rapide ale curățarii suprafetelor

La fel ca in cazul curățării veselei tale de acasă, curățarea folosind 

apa caldă oferă rezultate mai bune și mai rapide în aplicațiile 

comerciale și industriale.

În parteneriat cu WFK- Institutul tehnologiei de curățare, am 

efectuat teste care au comparat spălarea sub presiune folosind  

apă caldă și apă rece și am constatat că, în toate aplicațiile, apa 

caldă reduce timpul de curățare cu o medie de 40%. În unele 

cazuri, in care grăsimile și uleiurile au fost prezente, curățarea 

folosind apa caldă a fost de patru ori mai eficientă decât  

curățarea cu apă rece. Aceasta se poate traduce printr-o  

reducere a timpului de curățare de 75%.

Stai un moment să te gândești cum ar fi dacă munca de curățenie 

a echipei tale ar putea fi făcută in 40% (sau 75%) din timpul 

actual.Ar fi posibil să aveți mai mult timp să curățați zonele sau 

echipamentele de mare interes sau să efectuați sarcini esențiale  

de curățare profundă.

Folosirea apei calde in curatenie reduce, de asemenea, timpul de 

uscare ceea ce înseamnă că zonele și articolele pe care le-ați curățat 

sunt disponibile spre utilizare mai curând. De exemplu, dacă igieni-

zați coșurile de cumpărături, apa caldă vă va ajuta să fie disponibile 

din nou mai repede. Dacă curățați podelele, zonele aferente pot fi 

redeschise mai devreme, fără riscul de alunecări accidentale.

https://wfk.de/en/institute/
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Studiul realizat de catre Biroul de stat pentru Agricultură din Thuringen, Germania

Numărul de colonii bacteriene

Curățarea cu ajutorul apei calde și a aburului ajuta la eliminarea numărului de colonii bacteriene

Căldura poate fi un factor cheie în reducerea și eliminarea bacteriilor și germenilor

Igiena – Reducerea bacteriilor și a numărului de viruși

Curățați suprafetele si apoi igienizați (sau dezinfectați, în funcție de nivelul 

de curățare necesar). Acesta este metoda celor doi pasi pentru curățarea 

suprafețelor dure pentru a opri răspândirea germenilor, cum ar fi virusii și 

bacteriile, care pot fi dăunătoare pentru sănătatea umană și animală. După 

cum probabil știți, eficacitatea celui de-al doilea pas de curatare depinde, în 

parte, de cât de bine a fost realizat primul pas.

Căldura este un factor cheie în combaterea germenilor. Un studiu realizat de 

Oficiul de Stat pentru Agricultură din Thuringen a constatat că, în timp ce 

curățarea cu apă rece nu a avut nici un impact asupra numărului de bacterii, 

creșterea temperaturii apei la 60°C a redus numărul de colonii bacteriene 

cu 90%. La 80°C numarul coloniile bacteriene au fost redus cu 97%, iar la 

155°C acetea au fost eliminate în întregime.

Căldura poate ajuta și la combaterea virușilor de 

pe suprafețe. De exemplu, virusul care provoacă 

COVID-19 este sensibil la căldură și poate fi inactivat 

prin expunere la 56°C timp de 30 de minute.

Apa caldă singură nu este suficientă pentru igienizare 

sau dezinfectare, dar poate reduce bacteriile și 

virusul pe suprafețe în pregătirea următoarei etape. 

Aflați mai multe informatii din pdf-ul nostru: 8 pași 

pentru a reduce sau elimina germenii cu ajutorul 

echipamentelor de spălăt cu apă calda sub presiune.

https://www.chinalawtranslate.com/en/coronavirus-treatment-plan-7/
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Folosirea in procesul de curățenie al apei calde este o modalitate 

de a spori eficiența, igiena și durabilitatea operațiunilor dvs. 

de curățare. Pentru a afla mai multe detalii despre gama de 

produse de spalat sub presiune cu apei calde Nilfisk, accesați 

Echipamentele de spălat sub presiune pentru apă caldă mobile  

și Echipamentele de spălat sub presiune cu apă caldă staționare.

Durabilitate – Consum redus de resurse

Curățarea suprafetelor folosind apa caldă scade consumul de resurse în cele directii principale.

Consum de apă. Deoarece apa caldă 

reduce timpul de curățare, se consumă 

mai puțină apă in procesul de curățare. 

Astfel putem traduce și economiile de 

timp în economii de resurse - pentru 

fiecare 1000 litri de apă necesară folosind 

apa rece, un aparat de curățat cu apă 

caldă va economisi cel puțin 400 de litri.

Energie electrica consumată. Timpi de 

curățare mai scurt înseamnă, de asemenea, 

un consum mai mic de energie electrică.

Produse chimice. În unele cazuri, apa 

caldă poate scădea sau elimina nevoia 

de detergent, deoarece căldura este 

suficientă pentru a îndepărta murdăria. 

Dacă igienizați sau dezinfectați, va 

trebui totuși să utilizați un dezinfectant 

corespunzător pentru acest pas, dar 

utilizand apa caldă veți mai reduce 

cantitatea totală de substanțe chimice  

pe care trebuie să le utilizați.
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https://new.nilfisk.com/en-au/products/pressure-cleaners/mobile-pressure-cleaners/mobile-hot-water-pressure-washers/
https://new.nilfisk.com/en-au/products/pressure-cleaners/stationary-pressure-cleaners/stationary-hot-water-pressure-washers/

