
Természetbarát és hatékony tisztítás 
Tájékoztatás takarító személyzetnek

A tisztítószerekkel és mosószerekkel való mindennapos érintkezés károsíthatja 
az egészséget. A tájékoztató lapon összefoglaltuk az Ön egészségét kímélő és 
környezettudatos takarítás legfontosabb szabályait.  

Az környezettudatos takarítás nem csupán a hatéko-
ny tisztítószerek és tisztítási módok alkalmazásával és 
takarékossággal a természetazonos tisztítószerek he-
lyes adagolásakor történik. A motivált, képzett takarító 
személyzet a helyes módszert alkalmazza az épület 
és a környezet kímélése érdekében, és azért, hogy az 
alkalmazottak meg legyenek elégedve a tiszta munka-
helyükkel. Ha az épületeket agresszív tisztítószerek 
nélkül, környezettudatosan és hatékonyan tisztítják, ez 
azt eredményezheti, hogy csökken a betegállomány a 
takarító személyzet körében és jobban érzik magukat. 
Környezettudatos tisztítás esetén a helyiség levegője 
kevésbé megterhelt. 

Helyes adagolás
A megfelelő mennyiségű tisztítószer és 
mosószer tisztaságot eredményez és 
pénzt takarít meg. Kedvezőbb az egész-
ségnek és a tisztított felületeknek. A 
túl sok tisztítószer foltosodást okoz, és 
szennyezi a környezetet.  

Vegyék figyelembe a tisztítási tervet: Tájékoztat 
arról, hogy mit, mikor és hogyan kell tisztítani. 
Megmutatja, hogy mennyi tisztítószert és melyik 
tisztító kendőt kell felhasználni. (Lásd 2. oldal „A 
tisztítás 4 színe“).

A helyes adagolás vagy a csomagoláson, vagy a 
mellékletben található. 

Helyes adagolás adagoló pohárral, záró kupak-
kal, automatikus adagolóval, csappal történik.

A túl sok tisztítószer nem nagyobb tisztaságot 
eredményez, hanem gyorsabb bepiszkolódást. A 
felesleges tisztítószer a felszínen marad, és gyor-
san odavonzza az új szennyeződést.  

Túl kevés tisztítószer nem távolítja el a 
szennyeződést, hanem törlési nyomokat hagy 
maga után. 
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Mikroszálas kendő 
Egy mikroszálas kendő nagyon vékony műszálakból 
áll. Eltávolítja a szennyeződést a felszínről és sokkal 
több szennyeződést vesz fel, mint másfajta tisztító 
kendők. Tisztítószer nélkül a mikroszálas kendő a leg-
jobban és csíkmentesen tisztít. Egy nedves mikroszálas 
kendő például eltávolítja a meszet a fürdőszobában, az 
ujjlenyomatokat az ajtóról és a liftből, a kávé- és ször-
pfoltokat a konyhában. A mikroszálas kendő szárazon 
portörlésre alkalmas. 

A megfelelő hajtogatási technikával a mikroszálas 
kendőt ritkábban kell kimosni. A felületek mégis hi-
giénikusan tiszták lesznek! A mikroszálas kendőt 
3-szor hajtogatjuk: 16 kis felszínnel a mikroszálas 
kendővel egy helyiség összes bútordarabját tisztára 
törölheti.

A mikroszálas kendőket csak másik mikros-
zálas kendővel vagy mikroszálas felmosóval 
mossa együtt! A többi tisztítókendő felületét 
erősen ledörzsölik, így kárt tesznek bennük, 
ezért mindenképpen külön kell mosni őket. 

NE használjon öblítőszert! A mikroszálat az 
öblítő összeragasztja, és akkor már nem veszi 
fel a piszkot. A mikroszálas kendő ekkor már 
nem működik jól. 

NE mossa pamutból készült szövetekkel 
együtt! A pamut mosás közben szálakat veszít, 
és ezek eltömítik a mikrószálakat. 

NE szárítsa szárítógépben. 

A tisztítás 4 színe 
Minden segédeszköznek, mint pl. vödörnek, mikros-
zálas kendőnek és szivacsnak a felhasználás szer-
int egy bizonyos színe van. A konyhában, irodában, 
fürdőszobában és a WC-ben más-más színű eszkö-
zzel tisztítunk. Ez megakadályozza a baktériumok 
áthurcolását a különféle helyiségekbe.  

Piros: 
WC (WC kagylók, pisszoárok
és a pisszoárok mellett)

Sárga:  
Fürdőszoba (Csempék, vízcsapok, 
mosdók, zuhanyozók)

Kék:  
Iroda, bútorok, ablak

Zöld:  
Konyha

További tájékoztatás:  www.umweltberatung.at2

1

2

9

3

4

5

6

7

8



A tisztítószerekkel való bánásmód 

SOHA ne keverje össze a tisztítószereket!

1. Először mindig hideg vizet tegyen  
a vödörbe!  

2. Ezután adja hozzá a tisztítószert a 
megfelelő adagolásban! 

NE használjon forró vizet! A forró vízgőzzel 
esetleg belélegezheti a tisztítószert. Ez ártalmas 
az egészségre.

Csak a pihenőhelyiségben étkezzen és igyon!

NE étkezzen, igyon vagy dohányozzon munka 
közben! Higiéniai okokból NE tegyen italokat 
vagy élelmiszereket a tisztító kocsira vagy a tis-
ztító kamrába! 

A tisztítószereket és a mosószereket hagyja az 
eredeti csomagolásban.  Csak olyan kisebb eredeti 
csomagolásba szabad áttölteni, amelyikre az adott 
tisztítószer megfelelő címkéje van rányomtatva. 
NE töltse át másfajta tartályba, hogy senki ne 
téveszthesse össze őket! 

Segédeszközök a természetbarát és 
hatékony tisztításhoz 

A szóróüvegek megkönnyítik a tisztítást. A 
szóróüvegekkel a tisztítószer oda kerül, ahol 
szükség van rá. Permetezze közvetlenül és rövid 
távolságból a felületre!

Ne lélegezze be a porlasztott tisztítószert – 
káros az egészségre! 

8-as hurokban mosson fel.
Padló felmosás: A felmosó fejet mozgassa fekvő 
8-as formájában és törölje a szennyeződést a 
hátsó sarokból az ajtó felé, ki a helyiségből. 
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A bőr védelme és kesztyű 
A kesztyű megvédi a bőrt a nedvességtől és a 
tisztítószerektől. Viszont az izzadás a kesztyűben sem 
tesz jót a bőrnek. A kesztyű többször felhasználandó. 
Mert az egyszer használatos kesztyű miatt sok hul-
ladék keletkezik, és gyorsabban el is szakad. 

A kesztyű legyen a lehető legrövidebb ideig, de 
legalább addig amíg szükséges a kezén. Csak 
száraz, egészséges bőrön hordjon kesztyűt. 

A kesztyű végeit hajtogassa vissza. Ez megaka-
dályozza, hogy befollyon a víz. 

Mielőtt felveszi a kesztyűt, győzödjön meg arról, 
hogy nincsenek-e rajta lyukak vagy szakadások! 
A rossz kesztyűt cserélje ki másikra.

A munka befejeztével használjon kézkrémet, 
vagy hagyja egész éjszaka a bőrén  – ez megóvja 
a bőrét a problémáktól. 

Veszélyes anyagok megjelölése 
Tisztítás előtt mindig olvassa el a veszélyes anyag 
jelzéseket és a figyelmeztetéseket és a biztonsági tud-
nivalókat a csomagoláson vagy a biztonsági adatla-
pon és tartsa is be őket

Egészségre veszélyes – A felkiáltó jel az 
egészség különféle veszélyeire figyelmeztet. 
Lehet, hogy a bőrt vagy a szemet ingerli, 
vagy allergiákat vált ki a szer. Az anyagok 
károsak lehetnek az egészségre, ha lenyelik 
őket, a bőrrel érintkeznek vagy belélegzik 
őket. 

Figyelem:  
A kesztyű a bőrt védi

Maró/korrozív  – Fennáll a veszélye a sú-
lyos bőrmarásnak, vagy súlyos szemkáro-
sodások léphetnek fel. A jel arra is utal, 
hogy a vegyszerek felbontják a fémeket

Figyelem: 
Vegyszerálló 
védőkesztyűre és
védőszemüvegre 
van szükség. 
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HÍVJON FEL MINKET SZÍVESEN 
ADUNK ÖNNEK TANÁCSOT!

"die umweltberatung" Wien 
01 803 32 32 

service@umweltberatung.at
www.umweltberatung.at

Segítség mérgezés esetén

Ha mérgezés gyanúja áll fenn, azonnal hívja 
fel a mérgezés információs központot!

01 406 43 43
www.goeg.at/de/VIZ

Az ÖkoBusinessPlan Wien eszközeiből.

Az Obdach und Wohnen létesítményeivel és 
a, a Caritas Erzdiözese Wien munkatársaival 
együttműködésben. 

  

 

TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS

ÖkoRein-adatbázis
környezet-, és egészségkímélő mosó-, 
és tisztítószerek 
www.umweltberatung.at/oekorein


