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A kemény felületek fertőtlenítő tisztítása 

 
A felületek tisztítása nemcsak az esztétikát szolgálja, vagyis a látható szennyeződéseket eltávolítja, 
hanem elsősorban a higiéniát és a biztonságot. Például megakadályozzuk a betegségek terjedését. Ez 
különösen fontos a közintézményekben, de például az irodákban is - ahol az emberek rendszeresen 
találkoznak. 

Fertőtlenítő és fertőtlenítő 

Stratégiák állnak rendelkezésre a szennyezett felületek kémiai fertőtlenítésére a fertőzés és fertőzés 
csökkentése érdekében. A Kärcher termékeket kínál a kemény felületek fertőtlenítő tisztítására, például 
az RM 732 és az RM 735 fertőtlenítőszert. Mindkét szer virucid hatású a burkolt vírusok ellen. Az új 
koronavírus ebbe a kategóriába is tartozik. 

 

1. szabály: Fertőtlenítés nincs előzetes tisztítás nélkül 

A hatékony fertőtlenítés érdekében, különösen erősen szennyezett felületeken, ajánlott a megfelelő 
tisztítószerrel történő alapos tisztítás. 
Ügyeljen arra, hogy a biocideket mindig biztonságosan használja. Használat előtt mindig olvassa el a 
címkét és a termékinformációkat. 

 

1. Fertőtlenítőszerrel (például RM 735) történő fertőtlenítési 
eljárás 
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Ha kézi tisztítást végez permetező palackkal és ruhával: 

 Előzetesen alaposan tisztítsa meg a tárgyat. 
 Hagyja a felületet megszáradni. 
 Keverje össze a terméket (RM 735) az előírt adagokban 
csapvízzel. Kérjük, vegye figyelembe a termék címkét. 
 A felületet teljesen nedvesítse meg. 
 Vegye figyelembe az expozíciós időt a címke szerint. 
 Öblítse le tiszta vízzel / Élelmiszer-feldolgozáshoz 
alaposan öblítse le ivóvízzel. 
 
 
 

Nagynyomású mosó használata: 

 Először tisztítsa meg a tárgyat / tárgyait 
megfelelő tisztító oldattal, majd öblítse le tiszta 
vízzel. 

 Hagyja megszáradni. 
 Állítsa be az adagolást a készüléken, a 

terméket csak hideg vízzel használja. 
 A felületet teljesen nedvesítse meg. 
 Vegye figyelembe a reakcióidőt a címkén. 
 Alaposan öblítse le csapvízzel. 

Permetező egység használata: 

 Keverje össze a terméket a megfelelő 
adagban csapvízzel. 

 A tiszta és száraz tárgyat teljesen nedvesítse 
meg a termékkel. 

 Vegye figyelembe az expozíciós időt a címke 
szerint. 

 Alaposan öblítse le csapvízzel. 

 
 
 
 
Ha a felület kevésbé szennyezett, akkor a tisztítást és a fertőtlenítést 
ugyanabban a lépésben is elvégezhetjük. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://karchervitay.hu/Karcher-RM-735-Fertotlenito-5-L
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2.A fertőtlenítő eljárás fertőtlenítőszerrel (például RM 732) 

Ha kézi tisztítást végez permetező palackkal és 
ruhával: 

 Keverje össze a terméket ( RM 732 ) a megfelelő 
adaggal és csapvízzel. 
 A terméket teljesen nedvesítse meg. 
 Tisztítsa meg a tárgyat egy megfelelő, tiszta 
textillel. 
 Vegye figyelembe az expozíciós időt a címke 
szerint. Az expozíciós idő alatt ne hagyja száradni. 
 Az expozíciós idő után hagyja száradni a felületet. 

Nagynyomású mosóval történő használata:  

 Állítsa be az adagolást a készüléken, csak hideg 
vizet használjon. 
 A felületet teljesen nedvesítse meg. 
 Hagyja állni. 
 Vegye figyelembe az expozíciós időt a címke 
szerint. Az expozíciós idő alatt ne hagyja száradni. 
 Öblítse le tiszta vízzel. 

 

 

Permetező használata:  

 Keverje össze a terméket a megfelelő 
koncentrációban csapvízzel  

 A tiszta és száraz tárgyat teljesen nedvesítse meg a 
termékkel.  

 Vegye figyelembe az expozíciós időt a címke szerint, 
ne hagyja, hogy kiszáradjon. Alaposan öblítse le 
csapvízzel  

 
 
 

 

 

 

 

 
A fenti anyag a Kärcher által összeállított információk alapján készült és informatív jellegű. Nem helyettesíti a mindenkori legfrissebb 

koronavírus 19-el kapcsolatos hivatalos orvosi vagy ÁNTSZ ajánlásokat. 

https://karchervitay.hu/KARCHER-RM-732-Fertotlenito-tisztitoszer-5-l

