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Általános információk a 

Koronavírusról
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BEVEZETÉS
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A KORONAVÍRUSRÓL
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 A jelenlegi Koronavírus az általános Koronavírus 

mutáns változata, amely egy burkolt vírus.

 A vírusok jellemzően számos típusa van és 

különböző törzsekben jelennek meg, amelyeket 

nem tesztelnek külön-külön. A szóban forgó 2019-

nCOV vírust csak nemrégiben fedezték fel, és túl 

sok időbe telik, amíg az adott törzs hitelesített 

hatékonysági vizsgálatát elvégzik.

 Emiatt a teszteket ismert reprezentatív 

törzsekkel hajtják végre, amelyekről már 

bebizonyosodott, hogy ezeknél fertőtlenítő eljárás 

szükséges(= nehéz deaktiválni).

 Ezekből a tesztből arra lehet következtetni, 

hogy a hasonló vírustípusok is deaktiválódnak.
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Fertőtlenítés folyadékkal
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KÄRCHER MEGOLDÁS
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A legmegbízhatóbb fertőzés-megelőzés

FERTŐTLENÍTÉS FOLYADÉKKAL
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 Az RM 732 fertőtlenítő és az RM 735 fertőtlenítő 

tisztítószer korlátozottan virucid hatásúnak 

bizonyult, ami azt jelenti, hogy hatásosak a 

burkolt vírusok ellen, ezért valószínűleg a 

Koronavírus ellen is hatásosak.

 Nem adhatunk abszolút garanciát arra, hogy az 

RM 732 és az RM 735 hatékonyak a Koronavírus 

ellen, de a mi (és beszállítónk, amely Európában 

az egyik legnagyobb) meggyőződésünk, hogy a 

két fertőtlenítő hatásos a vírus ellen.
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HOGYAN KELL

HASZNÁLNI ?

Helyes tisztítási és 

fertőtlenítési eljárás
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Tisztítószerek és kézi takarító eszközök

NINCS FERTŐTLENÍTÉS MEGELŐZŐ TISZTÍTÁS NÉLKÜL
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 A fertőtlenítés legfontosabb eleme a megelőző tisztítás

tisztítószerrel

például

 PressurePro Active Cleaner, alkaline RM 81                          

 PressurePro Active Cleaner, neutral RM 55                  

 PressurePro Active Cleaner, acidic RM 25                  

 SurfacePro Surface Cleaner CA 30 C/R eco!perform                   

 SanitPro Daily Cleaner CA 20 C/R eco!perform

 Premium microfibre cloth, red / blue                                   

 Cleaning Agent Sprayer for RM 735                                       

 Spray Bottle for RM 735                                                         
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Erősen szennyezett területeken: Külön tisztítási folyamat a fertőtlenítés elõtt 

FERTŐTLENÍTÉSI ELJÁRÁS RM 735 FERTŐTLENÍTŐSZERREL
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Magasnyomású tisztító:

 Tisztítsa meg előtte a tárgyat, és öblítse le tiszta vízzel. Hagyja 

megszáradni.

 Állítsa be az adagolást a készüléken, a terméket csak hidegen 

használja.

 Teljesen nedvesítse a tárgyat a termékkel.

 Hagyja ázni.

 Behatási idő az előírás szerint.

 Öblítse le tiszta vízzel.

 Élelmiszer-feldolgozás során alaposan öblítse le ivóvíz minőségű 

vízzel.

A biocideket biztonságosan használja. 

Használat előtt mindig olvassa el a 

címkét és a termékinformációkat.

Permetező eszközzel:
 Tisztítsa meg előtte a tárgyat, és öblítse le tiszta vízzel. Hagyja megszáradni.

 Készítse el  az oldatot: megfelelően adagolva a terméket a friss vízhez.

 Teljesen nedvesítse a tárgyat az oldattal.

 Hagyja ázni.

 Behatási idő az előírás szerint.

 Öblítse le tiszta vízzel.

 Élelmiszer-feldolgozás során alaposan öblítse le ivóvíz minőségű vízzel.

Kézi fertőtlenítés szórófejes palackkal és törlőkendővel:

 Tisztítsa meg előtte a tárgyat, és öblítse le tiszta vízzel.

 Hagyja megszáradni.

 Készítse el  az oldatot: megfelelően adagolva a terméket a 

friss vízhez.

 Teljesen nedvesítse a tárgyat az oldattal.

 Hagyja ázni.

 Behatási idő az előírás szerint.

 Öblítse le tiszta vízzel.

 Élelmiszer-feldolgozás során alaposan öblítse le ivóvíz 

minőségű vízzel.

Adagolás Idő Megjegyzés

2.0 % 15 perc mechanikus hatással

alacsony szerves terhelés

mellett1 % 60 perc
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Enyhén szennyezett területre: Tisztítás és fertőtlenítés egy lépésben

FERTŐTLENÍTÉSI ELJÁRÁS RM 732 FERTŐTLENÍTŐ TISZTÍTÓVAL
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Magasnyomású tisztító :

 Állítsa be az adagolást a készüléken, a terméket csak 

hidegen használja.

 Teljesen nedvesítse a tárgyat a termékkel.

 Hagyja ázni.

 Behatási idő az előírás szerint.

 Tiszta tárgy.

 Öblítse le tiszta vízzel.

 Élelmiszer-feldolgozás során alaposan öblítse le ivóvíz 

minőségű vízzel.

A biocideket biztonságosan használja. 

Használat előtt mindig olvassa el a 

címkét és a termékinformációkat.

Permetező eszközzel :

 Készítse el  az oldatot: megfelelően adagolva a terméket a 

friss vízhez.

 Teljesen nedvesítse a tárgyat a termékkel.

 Hagyja ázni.

 Behatási idő az előírás szerint.

 Tiszta tárgy.

 Öblítse le tiszta vízzel.

 Élelmiszer-feldolgozás során alaposan öblítse le ivóvíz 

minőségű vízzel.

Kézi fertőtlenítés szórófejes palackkal és törlőkendővel :

 Tisztítsa meg előtte a tárgyat, és öblítse le tiszta vízzel. 

 Hagyja megszáradni a felületet.

 Készítse el  az oldatot: megfelelően adagolva a terméket a 

friss vízhez.

 Teljesen nedvesítse a tárgyat a termékkel.

 Hagyja ázni.

 Behatási idő az előírás szerint.

 Öblítse le tiszta vízzel.

 Élelmiszer-feldolgozás során alaposan öblítse le ivóvíz 

minőségű vízzel.

Adagolás Idő Megjegyzés

1.0 % 15 perc mechanikus hatással

alacsony szerves terhelés

mellett0.5 % 30 perc
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ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ
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ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ
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A koronavírusok (CoV) egy nagy víruscsalád, amelyek  különböző betegségeket 

terjesztenek, a megfázástól a súlyosabb betegségekig, mint például Közel-Keleten 

felbukkant légzési szindróma (MERS-CoV) és a súlyos akut légzőszervi szindróma 

(SARS-CoV). A 2019-nCOV egy új törzs, amelyet korábban nem azonosítottak és 

nem teszteltek. Mivel azonban a koronavírusok általában érzékenyek a kémiai 

fertőtlenítésre, stratégiák állnak rendelkezésre a fertőzés terjedésének megállítására 

és megelőzésére. A Kärcher készítményeket kínál kemény felületek fertőtlenítő 

tisztítására. 

Kärcher fertőtlenítőszerek: Az RM 732 és az RM 735 fertőtlenítő virucid aktivitást 

mutatott a burkolt vírusok ellen, amilyen a koronavírus is. 
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MAKE A DIFFERENCE

KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!
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