
* Comisia Națională de Sănătate a Republicii Populare China 
- Planul de prevenire și control COVID-19 a 4-a ediție

Pentru mai multe informații, 
vizitati www.new.nilfisk.com

Aflati mai multe despre produsele de tip echipamente  
mobile sau cele staționare sub presiune ce folosesc apă caldă.

1 Verificați aplicația dvs. Înainte de a începe, evaluați suprafața 

de curățat precum și murdăria și potențialul de bacterii prezente. Puneți 

întrebări de genul „Îți permite aplicația utilizarea echipamentelor 

de spălare cu presiune cu apă caldă, luând în considerare cantitățile 

mari de apă utilizate. vapori de evacuare?“ De asemenea, pentru ca 

protocolul de curățare să fie complet, întrebați: „Ce dezinfectanți am 

nevoie la finalul procesului de curățare?”.

2 Evaluează cei mai buni parametri de curățare. În funcție 

de murdărie și tipurile de suprafață, evaluați nivelurile optime ale 

debitului și presiunii apei: debit mare și presiune medie pentru 

murdărie mai slabă; niveluri mai mari de presiune pentru murdărie 

dură, rezistentă și înrădăcinată.

3 Alegeți nivelurile potrivite de temperature pentru aplicație. 

În cazul bacteriilor și al reducerii germenilor, doar temperaturile mai 

mari încep descompunerea germenilor. În general, temperaturile  

de 85-100°C vor duce rapid la o reducere drastică a coloniilor de 

bacterii, desi pentru a elimina complet cei mai mulți germeni trebuie  

ca temperatura sa fie apropiată de 155°C. Prin urmare, pentru a  

începe procesul de dezinfectare trebuie sa ridicați temperaturile de 

curățare la nivelurile maxime. De exemplu, folosind o temperatură de  

56°C, COVID-19 este eliminat în proporție de 10.000 de unități la 30 

de minut. Avand in vedere parametrii necesari pentru curățenie reiese 

clar ca doar utilizarea apei calde nu este suficientă pentru dezinfecție, 

trebuind să fie adăugat un detergent.

4 Alegeți detergentul corespunzător pentru aplicația 

dvs și pregătiți suprafața. Asigurați-vă că selectați un detergent 

complementar pentru a ajuta la combaterea germenilor. Organizațiile 

locale de sănătate locale și regionale recomandă adesea metodele 

adecvate. Înmuiați suprafețele cu detergentul ales pentru a 

descompune straturile dure de deșeuri și murdărie.

5 Clătiți suprafețele cu apă caldă sau abur. Clătiți detergentul 

și spălați sub presiune suprafețele pentru a îndepărta complet 

straturile de murdărie și deșeuri. Apa caldă crește eficiența de curățare 

și se adaugă la efectul de igienizare. Unele unități pot încălzi apa până 

la 140°C pentru a vaporiza apa, permițând spălarea sub presiune a 

aburului umed. Acest proces poate steriliza parțial suprafețele.

6 Aplicați dezinfectanți. Apa caldă singură nu este suficientă 

pentru a realiza dezinfecția, chiar dacă poate reduce bacteriile 

generale contează timpul de expunere suficient și temperatura apei. 

Este necesar să finalizați protocolul de curățare cu un dezinfectant. 

Alegeți dezinfectantul în funcție de legislația locală și în funcție de 

tipul de bacterii care trebuie eliminate.

7 Utilizați accesoriile finale potrivite. Accesoriile 

corespunzătoare asigură o curățare optimă, și eficientă inca de prima 

dată. Luați în considerare lăncile, duzele și pulverizatoarele.

8 Lasați să se usuce suprafața. Lăsați suprafețele să se usuce 

înainte de a le deschide circulației de animale sau oameni din motive 

de igienă sau de siguranță. 22
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8 pași pentru a reduce sau elimina bacteriile cu  

ECHIPAMENTE DE SPĂLAT CU 
PRESIUNE CU APĂ CALDĂ

new.nilfisk.com
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/

