
Rychlý průvodce TASKI 

čištění a dezinfekce strojů
proti šíření infekcí a COVID-19

Produktový průvodce
Dezinfekce a OOPP

Pro čištění 
nádrže na čistou 

vodu stroje

Na dezinfikování 
všech povrchů

TASKISUM
Jednorázové 

utěrky a mopy

Víceúčelové čisticí 
a dezinfekční 
prostředky

OXIVIR SPREJ
na bázi aktivního 

kyslíku

OXIVIR WIPES
utěrky na bázi 

aktivního kyslíku

Suma Tab D4 
chlorová 

dezinfekce

Dezinfikování strojů
Vydezinfikujte stroj před každým použitím

Před dezinfikováním hlavních 
bodů dotyku si vždy nejprve 

oblékněte ochranné rukavice

Zkontrolujte, zda používáte všechny doporučené 
ochranné pomůcky

Denní údržba a dezinfikování 
strojů

Vždy po použití strojů

Víko nádrže včetně 
madla

Zajistěte vyčištění 
povrchu celého víka

Ovládací panel
Setření celého 

panelu a vypínačů

Rukojeť/ páčky/ 
volant/ sedadlo 

Setřete povrchy všude 
tam, kde se obsluha 

dotýká

Vypuštte nádrž na 
čistou vodu

Vyjměte filter, vypusťte 
obsah nádrže

Pro každodenní 
údržbu používejte 

ochranné rukavice

Řiďte se pokyny na etiketě 
a v bezpečnostním listu

Vypusťte a vyčistěte 
obě nádrže

Vypusťte nádrž se 
špinavou vodou a 

opláchněte čistou vodou, 
poté vypusťte nádrž s 

roztokem

Vyčistěte a 
vydezinfikujte všechny 

filtry
Vyjměte, vyčistěte od 
nečistot, opláchněte a 

poté vydezinfikujte 
všechny filtry na stroji

Vyčistěte a 
vydezinfikujte 
stěrku, pad a 

unašeč / kartáč
Sundejte příslušenství 
ze stroje, vyčistěte a 

vydezinfikujte

Vydezinfikujte 
vnější a vnitřní 
povrchy stroje

Řádně vydezinfikujte 
povrch celého stroje

Dezinfikování nádrže chlorovým prostředkem
1 x  týdně

OOPP

Vypláchněte nádrž 
čistou vodou

Kompletně vypusťte 
všechnu vodu, použijte 

hadici 

Použijte chlorové 
tablety

Napusťte nádrž čistou 
vodou a vhoďte 

chlorovou tabletu

Dokončení
Vypusťte chlorový 

roztok z nádrže 
pomocí hadice

Tipy na co nejefektivnější používání stroje
Pokud chcete používat stroj na dezinfekci podlah, mějte na paměti, že nejzásadnější je dodržení 

kontaktní doby. Používejte nepřímé čisticí metody, abyste zajistili působení použitého 
dezinfekčního produktu po celou předepsanou dobu. V momentě, kdy používáte dezinfekční roztok 

na dezinfekci podlahy, dezinfikujete tím i stroj.

CELÝ STROJ PO POUŽITÍ CHLOROVÝCH PROSTŘEDKŮ 
VŽDY DŮKLADNĚ OPLÁCHNĚTE.

Při čištění podlahy dbejte na aplikování chlorového roztoku na celý povrch 
podlahy. Vyčištěné „pruhy“ za strojem by se měly překrývat, aby nezůstaly 

na podlaze nevyčištěná a nevydezinfikovaná místa.

Pro čištění povrchů 
a nádrže na 

špinavou vodu

Čištění a dezinfekce 
tvrdých povrchů

Na všechny 
povrchy

Bezpečné zacházení 
s odpadem

Vyhoďte všechen čisticí 
materiál bezpečně do 

určeného odpadu

Řiďte se pokyny na 
etiketě 
a v bezpečnostním 
listu


