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Bunăstarea este esenţa vieții sănătoase. 
Calitatea vieți depinide depinde în mare măsură de igiena de acasă și cea 
de la locul de muncă. De aceea s-a dezvoltat o metodă nouă de a verifica 
și întreține spațiile de lucru, precum şi starea de sănătate a oamenilor care 
lucrează în industria alimentară. Pentru a asigura un mediu curat şi 
protejat în cadrul proceselor de producție din aceste domenii, s-a 
dezvoltat standardul HACCP (Hazard Analisis and Critical Control Point) - 
analiza riscurilor şi punctelor critice în cadrul sistemelor de management 
al igienei. În Romania Legea 150/2004, HG 924 /11 august 2005 
reglementează aplicarea acestui standard în mediile implicate în 
producția, transportul, depozitarea, servirea și comerțul alimentelor.
"Aburul uscat saturat" garantează o curăţare și dezinfectare optimă. Este 
o metodă naturală şi ecologică de curăţare profundă deoarece înlătură
chimicalele şi toxicitatea din spațiul de lucru, fără a utiliza solvenți.
Curăţenia nu trebuie să se facă în detrimentul mediului: Poluarea şi 

contaminarea solului sunt probleme globale, și este datoria noastră
din punct de vedere moral de a găsi o soluţie, investind în aplicații

care reduc drastic consumul de apă și detergenți poluanți.
Menikini are o soluţie inovatoare la aceste probleme. Mulțumită  

celei mai noi tehnologii de igienizare cu abur, în care Italia este 
lider mondial, Menikini a fost capabili să producă cele 

mai eficiente şi ecologice sisteme industriale de curăţare și 
igienizare de pe piaţă. 
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Risultati

Specie microbica

Ceppo

campionamento

Conta

ante-tra
ttamento

(UFC/4.000cmq)

Conta

post-tra
ttamento

(UFC/4.000cmq)

Quantific
azione

superficie non tra
ttata

 

< LQ (#) 

0,00E+00

Pseudomonas aeruginosa 

ATCC 15442

superficie

1,00E+09

< LQ 

0,00E+00

Pseudomonas aeruginosa 

ATCC 15442

superficie

1,00E+09

2,00E+01

2,00E+01

Escherichia coli 

ATCC 10536

superficie

1,00E+09

< LQ 

0,00E+00

Staphylococcus aureus 

ATCC 6538

condensa

1,00E+09

< LQ 

0,00E+00

Staphylococcus aureus 

ATCC 6538

superficie

1,00E+09

1,00E+01

1,00E+01

Enterococcus hirae 

ATCC 10541

superficie

1,00E+09

2,00E+01

2,00E+01

Enterococcus hirae 

ATCC 10541

superficie(**)

1,00E+09

< LQ 

0,00E+00

Enterococcus hirae 

ATCC 10541

superficie(***
)

1,00E+09

< LQ 

0,00E+00

Salmonella typhimurium 

ATCC 13311

superficie

1,00E+09

4,00E+01

4,00E+01

Lactobacillus plantarum (*)

DSM 6235

superficie

1,00E+09

< LQ 

0,00E+00

08F09721 
Candida albicans 

ATCC 10231

superficie

1,00E+08

< LQ 

0,00E+00

08F09722 
Aspergillus niger 

ATCC 16404

superficie

1,00E+07

2,00E+01

2,00E+01

08F09723 
Aspergillus niger 

ATCC 16404

condensa

1,00E+07

< LQ 

0,00E+00

1,00E+00
1,00E+01

1,00E+02
1,00E+03

1,00E+04
1,00E+05

1,00E+06
1,00E+07

1,00E+08
1,00E+09

Pseudomonas

aeruginosa 

Escherichia coli 
Staphylococcus

aureus 

Enterococcus

hirae 

Salmonella

typhimurium 

Lactobacillus

plantarum 

Ante

Post

1,00E+00
1,00E+01

1,00E+02
1,00E+03

1,00E+04
1,00E+05

1,00E+06
1,00E+07

1,00E+08

Candida alb icans 

Aspergillus niger 

Ante

Post

Limite prescritto
 dalla 

normativa

I ris
ultati completi ed il ra

pporto di prova sono disponibili p
resso Menikini S.r.l.

 e fornibili s
u richiesta dell’utente.

Studio commissionato da:

  

Obiettivo dello studio

Valutazione dell’efficacia del tra
ttamento al vapore eseguito con le macchine menikini per 

abbattere la carica di batteri e
 funghi presenti sulle superfici.

Metodologia di Ricerca

Sono state considerate le normative europee in tema di disinfettanti chimici ed antisettici al fin
e di valutare 

l’azione del vapore nei confronti dell’abbattim
ento di funghi e batteri.

Elenco norme europee applicate:

EN 1040:2005

EN 1275:2006

EN 1276:2000

EN 1650:2000

Esecuzione della Prova

Una quantità di cellule vive pari a
 1.000.000.000 (1 miliardo) per ciascun microorganismo da testare è stata 

distrib
uita  uniformemente  su  una  superficie  polimerica  (normalmente  utiliz

zata  in  ambiente  alimentare), 

preventivamente  trattata  per  eliminare  ogni  contaminazione  ambientale.  Dopo  la  distrib
uzione  del 

microorganismo, la
 superficie è stata sottoposta a sanificazione mediante vapore saturo secco. Al te

rmine 

della prova sono stati eseguiti i 
tamponi per verific

are l’abbattim
ento della carica batterica e fungina sia sulla 

superficie che sulle acque di condensa del vapore. I t
amponi sono stati analizzati in

 laboratorio.

Risultati

Le prove hanno dimostrato che il tr
attamento al vapore saturo secco

è efficace per l’a
bbattim

ento dei batteri e
 dei funghi testati.

I valori ri
levati ris

ultano sempre inferiori a
 quanto richiesto dalle norme europee prese in considerazione, che 

prescrivono una rid
uzione della carica vitale di almeno 10

4  UFC per i f
ungicidi e di almeno 10

5  UFC per i 

battericidi.

Risultato dei test e grafici a pag. 2 

HACCP (Hazard Analisis and Critical Control Point) - analiza riscurilor şi punctelor 
critice din cadrul sistemelor de management al igienei.
HACCP este un sistem de auto-control recunoscut în toata lumea, fiecare operator 
din sectorul industriei alimentare trebuie să-l implementeze pentru a evalua riscurile şi 
a determina măsurile de prevenire a problemelor de sănătate şi sanitare din cadrul 
acestor procese industriale. 
Înainte de adoptarea sistemului HACCP, controalele au fost efectuate înainte de 
procesul de producţie, cu analize de curățenie făcute doar pe produsele finite gata 
pentru a fi vândute consumatorilor. 
Sistemul de auto-control vizează evaluarea riscurilor care ar putea 
afecta securitatea alimentară în fiecare etapă a procesului de producţie, 
și implementează măsuri de prevenire care duc la rezolvarea 
problemelor. 
Aparatele Menikini sunt testate pentru a crește eficiența aburului  
în distrugerea virușilor şi bacteriilor, și s-au dovedit a fi mai 
eficiente, în ceea ce privește respectarea parametrilor 
specificați în standardele europene referitoare la dezinfectanţii 
chimici si antiseptici. 
Dezvoltarea, implementarea şi certificarea unui sistem HACCP, pe 
lângă îmbunătăţirea eficienţei proceselor de producţie datorită reducerii 
la minim a factorilor respinși, permite producătorilor să ofere clientilor 
produse în totalitate garantate. În domeniul sanitar si ospitalier, aburul uscat 
și saturat solutia optimă de igienizare și dezinfectare.

   inovație și eficiență în   
igienizare și dezinfecție



aburul uscat împotriva 
bacteriilor și alergiilor

Aburul uscat saturat garantează un sistem optim de curățare, igienizare și 
dezinfectare. Este o metodă naturală şi ecologică care curăţă în profunzime și 
înlătură chimicalele şi toxicitatea din spațiul de lucru, elimină mirosul neplăcut fără 
a utiliza solvenți și agenţi de curăţare (detergenţi). Elimină apariția infecțiilor și 
proliferarea microorganismelor şi agenţilor patogeni. Prin utilizarea mopului clasic, 
toate microorganismele si agenții patogeni sunt transportați dintr-un spațiu în 
celălalt. Metoda igienică, gradul scăzut de umiditate, lipsa agenţilor de curăţare 
(detergenţi), uciderea virușilor, acarienilor şi bacteriilor a făcut ca această 
tehnologie să fie din ce în ce mai solicitată pentru o utilizare zilnică în multe 
sectoare, cum ar fi industria alimentară, medicală, şi farmaceutică, institutiile

 medicale, spitale, clinici, facilități rezidentiale, aziluri de batrani, grădinițe,
 centrele sportive (Vestiare-centrele sanitare) și multe altele. Nici o metodă, 

cu excepţia aburului, nu este mai eficientă pentru a ucide acarienii care 
sunt principala cauză a multor alergii. 

Igienizarea tradiţională are mai multe etape: apă şi detergenţi, 
dezinfectare cu ajutorul produselor chimice, re-curatare si uscare etc. 

Prin utilizarea generatoarelor de abur uscat Menikini, procesul
de igienizare devine mai rapid, mai uşor și mult mai eficient.

Utilizarea simplă şi versatilitatea tehnologiei cu abur uscat,
 a făcut ca aparatele să fie solicitate, de asemenea, 

în domeniile industriale, pornind de la ateliere mecanice 
până la prelucrarea produselor alimentare, datorită 

eliminării inconveniențelor create de praful nociv, alergiilor, 
problemelor dermatologice şi respiratorii care pot apărea 

folosind metodele tradiționale de curțare / igienizare.

aburul uscat  
și saturat   
"Abur uscat și saturat" nu conține apă în stare lichidă.  
Apa la temperatura de 100°C devine abur. Clasificarea calității 
aburului se face pe o scală intre 0 si 1. 
Aparatele Menikini se situează aproape de nivelul 1, adică (0.95) 
care reprezintă (5%) un nivel scăzut de apă, adică indică absența 
umidității boilerelor care generează abur între 140° şi 180°C și 
lucrează între presiunea de 6 - 10 bari.   
Moleculele de apă în proporție de 5-6% captează impuritățile şi 
evită generarea prafului.
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industria alimentară
brutării, fabrici de paste, fabrici de brânzeturi, prese de ulei și 
linii de îmbuteliere, patiserii, fabrici de mezeluri, procesarea  
cărnii, brânzeturilor, legumelor, ciocolății etc, depozitarea şi 
ambalare produselor alimentare, crescătorii de animale etc.

exemple de aplicații

• curăţare benzi transportoare, curele, role.
• curăţare / întreţinere conducte de ventilaţie.
• eliminare grăsimi de pe panourile de control

(butoane) şi tablouri electrice.
• igienizare benzi de transport, curele transmisie.
• dezinfectare cântare şi sisteme de dozare.
• igienizare frigidere și eliminare reziduuri

alimentare din acestea.
• curățare mese de lucru şi alte suprafeţe

de manipulare.
• igienizare  grătare.
• curățare hote și ventilatoare.
• curățare motoare electrice (fără 

scurt circuit, numai 5-6% apă).

igienizarea cu aburi
panificațieprelucrarea cărniitreaptă oțel

după

înainte

steam master 19,5 KW

"Inima" Tehnologică a acestor aparate de 
igienizare cu abur uscat poate genera 
temperaturi și presiuni extrem 
de ridicate. 
Este proiectat pentru a curăţa, steriliza 
suprafeţe, echipamente de lucru, utilaje și 
spații. Această metodă este viitorul 
curățeniei industriale.

Aproximativ 90% din contaminările alimentare au 
loc în timpul procesării și ambalării produselor. 
În Industria alimentară se aplică un proces de 
igienizare intenziv care necesită mulți operatori și 
aplicarea multor substanțe chimice agresive 
pentru a elimina bacteriile și virușii prezenți. 
Igienizarea tradiţională are mai multe etape: apă 
şi detergenţi, dezinfectare cu produse chimice, re-
curățare și uscare etc. 
Prin utilizarea aparatelor de abur uscat Menikini 
acest proces devine mai rapid, mai uşor și mult 
mai eficient.
Sistemul cu abur uscat, din cauza şocului termic 
de peste 140°C, reduce timpul procesului de 
igienizare/dezinfectare și economisește cheltuieli 
legate de substanțele chimice, garantând 
dezinfectare și uciderea microorganismelor.
Ca urmare a tehnologiei de igienizare cu abur 
uscat suprafețele ramân uscate și curăţarea 
spațiilor cu acces dificil este mult mai eficientă  
decât metoda igienizării tradiţionale.

prel. paste - înainte prel. paste - după curățare mixer         fabrică ciocolată



exemple de aplicații

• igienizarea podelelor.
• curățarea echipamentelor

şi meselor de lucru.
• eliminarea grăsimilor din

vasele de inox, teflon.
• lustruirea suprafeţelor cromate.
• curățarea echipamentelor și

a conductelor de ventilaţie.
• eliminarea mirosului neplăcut,

a germenilor, bacteriilor și
paraziților.

catering
restaurant, cantină, catering

curățenie 
profundă fără 

detergenți

adeziv - înainte blat - înainte ulei ars - înaintedepuneri adeziv - după blat - după ulei ars - după
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În cateringul modern este obligatorie garantarea produ- 
selor alimentare sigure/sănătoase in condiții curate/ 

igienice. Pentru a garanta aceste condiţii de igienă 
trebuie să implementam și să utilizăm proceduri  

care vizează combaterea proliferării microorga- 
 nismelor şi agenţilor patogeni.

Menikini pune la dispoziția operatorilor şi  
personalului din aceste sectoare, utilajele  

de curățare cu abur uscat oferind cele 
mai eficiente procese de igienizare. 

Aburul saturat uscat este foarte 
eficient pentru igienizarea spaţiilor 
şi echipamentelor. Este ideal 
pentru curăţarea meselor de 
lucru, cuptoarelor, aragazelor, 
suprafetelor din oțel/crom, în 
general. Orice tip de suprafață 

va fi perfect curățată şi sterilizată, cu 
semnificative economii de timp, detergent și apă.



exemple de aplicații

• igienizare și curățare linii de
îmbuteliere si componente.
• îndepărtare mucegai şi

bacterii.
• curăţare benzi transportoare,

lanțuri, curele, role, conveioare.
• îndepărtarea depunerilor grele.
• lustruirea suprafeţelor

cromate.
• igienizare podele, pereți.

linii de imbuteliere vin, bere, ulei, lapte şi producţia / ambalarea băuturilor  
răcoritoare şi a sucurilor de fructe, industria conservelor alimentare

industria de îmbuteliere

igiena, o valoare adaugată

Companii specializate în îmbuteliere utilizează 
sisteme mecanice automatizate care pot fi 
întreținute și sterilizate în timp real cu ajutorul 
aplicațiilor cu abur uscat Menikini.

Benzile transportoare datorită scurgerilor 
și depunerilor pe parcursul procesului de 
producție au tendinţa de a acumula toate 
reziduurile. Rezervoarele de depozitare şi 
vasele sunt supuse acumularii depuneri-
lor și formării crustelor.

Aburul uscat saturat ajunge la 
fiecare colț și în fiecare crăpătură, 
sterilizând în mod efficient fiecare 
componentă, evitând astfel consti- 
tuirea ciupercilor, mucegaiurilor, 
bacteriilor sau altor microorganisme.

Utilizarea redusă de apă vă permite să curăţaţi 
eficient panourile de control si părtile electrice.

curățare compon. curățare faianță         curățare utilaje curățare pasarelă       curățare utilaje

steam max & 
steam max vacuum

Datorită unui concept 
inovativ al boilerului, aburul 
uscat și saturat este produs la 
o temperatură și presiune
foarte ridicată (165°C - 6 Bari) 
pentru cea mai eficientă 
curatare / igienizare. 



exemple de aplicații

• regenerarea butoaielor.
• îndepărtarea depunerilor.
• igienizarea rezervoarelor de oţel.
• igienizarea filtrelor.

• curăţarea sticlei, accesoriilor sanitare
și podelelor / pereților. 

• eliminarea mucegaiului, bacteriilor,
paraziților și microorganismelor.

• nstaurarea unui pH neutru pe suprafeţele
tratate și dezinfectate.

• curățarea conductelor de decantare, racordurilor,
suprafețelor de inox.

vinificație
Crame şi stații de imbuteliere

protejăm gustul 
produselor

Datorită acțiunii aburului, suprafetele de otel sunt 
curăţate printr-o modalitate optima cu mai puţin efort . 

Butoaiele de vin, mai ales interiorul acestora sunt 
greu de curățat. Prin tehnologia cu jet de abur   

este posibilă eliminarea oricarui tip de reziduuri, 
bacterii si depuneri. 

Aburul dezinfectează orice suprafață acope-
rită de microbi, curăță orice fel de murdărie, 

ceea ce nu este posibil cu un sistem tra- 
dițional de curățare. La sfârşitul trata- 
mentului, suprafeţele sunt complet 
curățate fără acțiunea vreunui agent 
chimic care de regulă au și un 
miros nedorit. 
În afară de curăţarea butoaielor de 
vin, există zone, suprafețe și echi-
pamente pe care numai aburul
este capabil să le curețe si să le

sterilizeze într-un mod foarte 
eficient. În special țevi, flanșel și robinete la 

vasele de inox, plastic sau lemn, exteriorul instalațiilor 
de îmbuteliere, filtrele cu plăci, presele pneumatice etc. 

reziduuri - înainteigienizare butoi reziduuri - după înainte după înainte după
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fără acarieni

aer curat

industria hotelieră
Hoteluri, săli de conferință, stațiuni montane, 
teleferice, scaunele din cinematografe, 
săli de teatru, operă

exemple de aplicații

• igienizare gresie și faianță în grupul sanitar.
• îndepărtare pete rău mirositoare din covoare, cuverturi și scaune.
• eliminare gumă de mestecat de pe diferite suprafețe.
• curăţare ascensoare, lifturi, culoare, conducte de ventilaţie,

geamuri, oglinzi, pereți, podele.
• curăţare/dezinfectare zone de prelucrare a produselor alimentare.
• bucătării, săli de servire a mesei, bufete, cafenele etc.
• hote din bucatarii, inclusiv ventilatoare și motoarele acestora.
• igienizare băilor, dușuri, toalete, WC-uri.
• polisare suprafețe cromate.
• curăţare parchet.

eliminarea acarienilor 
și mirosului neplăcut

Hotelurile, pensiunile şi facilitățile de turism au cerințe 
speciale privind igienizarea și dezinfectarea datorită 
fluxului ridicat de oaspeți. 
Serviciile de curățenie și de room-service necesită un 
personal bine calificat. 
Serviciile trebuie să fie rapide, reducând riscurile 
agenților chimici și să garanteze o curățenie
impecabilă și o atmosferă proaspătă.
Aceste cerințe sunt cu ușurință 
îndeplinite de aparatele de curățare 
cu abur uscat Menikini. 
Aparatele Menikini sunt mai mult decât 
capabile să ofere un serviciu eficient 
împotriva alergenilor şi acarienilor, 
fiind de neegalat în ceea ce privește 
curățarea covoarelor, huselor 
textile, fotoliilor, tapițeriilor. Ele 
asigură o curățenie profundă a 
sistemelor de ventilație din 
fiecare cameră. 

sterilizare mochetesterilizare saltele

MK-3000 VAC

Conceput pentru a oferi 
un instrument pentru o curățenie 
profesională și eficientă cu 
randament bun în orice mediu. 
MK-3000 VAC combină puterea 
de curățare a aburului cu puterea 
de degresare a detergenților și a 
sistemului ecologic de aspirare cu 
filtru de apă. 
Trei funcţii într-o singură maşină, 
trei acţiuni simultane într-un 
proces de curăţare. 



exemple de aplicații

• eliminare virusuri, bacterii,
ciuperci și microorganisme.

• dezinfecţia suprafeţelor de contact
din WC-uri, dușuri, căzi etc.

• curăţare sticlă, oglinzi, parchet.
• igienizare saune, băi turceşti, hidromasaj,

saloane de masaj.
• igienizarea marginlor bazinelor de înot,

a dușurilor și vestiarelor.
• eliminare pete urât mirositoare de pe covoare,
cuverturi și scaune.

spa

frumusețea curățeniei

Saloanele de infrumusețare şi SPA-urile sunt centre 
cu cerințe speciale, cu un flux zilnic de clienti și 

un mediu umed cu temperaturi ridicate, care 
favorizează dezvoltarea și proliferarea 

bacteriilor și mucegaiurilor. 

Temperatura ridicată a aburului uscat din 
aparatele Menikini garantează steriliza- 

rea completă a acestor medii. Aburul
este imbatabil la îndepartarea depu-
nerilor de pe gresie și faianță. 

Utilizarea exclusivă a aburului 
pentru dezinfectare este mai 
economic şi ecologic decât alte 
metode bazate pe consumul 
mare de dezinfectanți si agenți 
chimici. 

saloane de înfrumusețare, spa, 
saune, piscine, băi turcești

easy steam vacuum 
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Un produs 
profesional, uşor şi 
compact. Mulțumită 
aparatul este ideal 
pentru toate mediile 
in care se cere 
un instrument 
practic și ușor de 
folosit.

 curățare duș-înainte    curățare duș - după



educație și sport
grădinițe, școli generale, licee, universități, săli de 
fitness, arene sportive, gimnastică, saune și piscine

fitness și igienă
exemple de aplicații

• igienizare cantine.
• curăţare şi întreţinere

conducte de ventilaţie.
• curățare instalații de climatizare

(reduce consumul de energie)
și ventilație (exhaustare).
• igienizarea echipamentelor cromate
• curăţare pardoselii în săli de sport.
• dezinfecţie margini piscine.
• igienizare filtre şi grătare.
• igienizare băi, cabine de duș

și vestiare.

Curățarea profesională şi dezinfectarea suprafe-
țelor, echipamentelor, a locurilor aglomerate 
este mult mai eficientă cu un utilaj de curățare cu 
abur uscat, care păstrează un standard ridicat de 
igienă, economisind de asemenea timp si 
resurse.
Aceasta este cea mai economică tehnologie, în 
special dedicată unui segment ţintă variat cum ar 
fi şcolile care sunt frecventate regulat (săli de 
clasă, cantine, pardoseli, scări, grupuri sanitare), 
centrele sportive (săli de gimnastică, piscine, 
vestiare) saună. 
Toate aceste locații au nevoie de o curățenie 
specială care nu poate fi susţinută prin utilizarea 
sistemelor tradiționale de curățat. 
Datorită economiei mari de detergenţi şi solvenţi 
şi reducerea consumului de apă, aparatele 
Menikini se dovedesc a fi o investiție durabilă și 
ecologică.

steamy trio vac
Aparat ușor de folosit, perfect 
adaptabil pentru orice fel de 
mediu. Funcția de vacuum 
(aspirare) și gama largă de 
accesorii fac acest aparat 
puternic și foarte versatil 
capabil să fie folosit la o gamă 
largă de utilizare.



prima este sănătatea
exemple de aplicații

• dezinfectarea ambulatoriilor.
• dezinfectarea sălilor și
meselor de operații.

• sterilizarea echipamentelor
medicale ortopedice.

• saltele, perne şi lenjerii de pat.
• igienizarea scaunelor cu rotile și
tărgilor, cadrelor ajutătoare.

• dezinfectarea podelelor, pereților și
a sălilor de așteptare.

• dezinfectarea cabinetelor medicale.

îngrijirea sănătății
centre medicale, spitale, policlinici și 

laboratoare, cabinete medicale

Tehnologia cu abur uscat satisface cele mai exigente
programe medicale, pentru a protejarea sănătății 

oamenilor și a mediului, pentru prevenirea bolilor
Aparatele Menikini sunt de asemenea utile și în

 cabinetele medicilor veterinari.

Această metodă de dezinfectare înlocuie 
metoda clasică pentru a elimina bacteriile

care pot deveni imune la agenții chimici.
Nici un fel de bacterii sau viruși nu pot
supraviețui temperaturii ridicate a 
aburului uscat (șocului termic) 
140-185° C. 

Spitalele şi sălile de operaţie, 
ambulatoriile si toate acele incinte
unde aparatura medicală trebuie  
să fie dezinfectată / sterilizată, 

         sunt locațiile principale unde acestă 
tehnologie inovatoare își arată eficiența.
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mijloace de transport, firme specializate 
în a curăţa nave, avioane, trenuri şi 
autobuze, transportul de produse 
alimentare

transport

exemple de aplicații

• eliminare miros neplăcut din interiorul ţesăturilor
automobilelor, trenurilor, vaselor și avioanelor.
• eliminarea completă a agenţilor patogeni și

paraziți, cum ar fi bacteriile si ciupercile.
• igienizarea scaunelor, fotoliilor,

podelelor şi toaletelor.
• igienizarea camerelor frigorifice

stop paraziților

Aburul este indispensabil pentru dezinfectarea și 
eliminarea petelor și murdăriei din autovehicule, 
mijloace de transport: trenuri, avioane, vapoare, 
eliminănd mirosurile neplăcute și lăsând 
suprafețele uscate astfel ca vehiculele
să poată fi utilizate imediat.
Gama largă de accesorii face 
posibilă adaptarea aparatului pentru 
orice spațiu, astfel încât operatorul 
să poată utiliza generatorul cu cel 
mai mare confort, curățând cât mai 
repede posibil. 
În plus, utilizarea aburului uscat 
la o temperatură ridicată  
garantează eliminarea 
completă a căpușelor, 
păduchilor și a puricilor din 
țesături.

păduchi

purici

căpușe

curățare pasarele      curățare tapițerie         părți mecanice              degresare

steam master

În ultimii ani au existat mai multe cazuri 
grave şi alarmante de infestare cu 
paraziți în trenurile din Italia. Trenitalia a 
hotărât să folosească tehnologia de 
curatare cu abur uscat si saturat  pentru 
a elimina infestarea cu paraziți.



ateliere mecanice 
și mediul industrial în general 

industrie

exemple de aplicații

• eliminarea reziduurilor grase.
• curăţarea motoarelor.
• igienizarea filtrelor şi grilelor

de ventilație.
• curățarea tablourilor electrice

și a panourilor de comanadă.
• degresarea caroseriei,

componentelor mecanice,
jantelor din aliaj, filtelor.
• curăţarea căilor de acces.

reducerea 
deșeurilor toxice

La curățarea masinilor, uneltelor și pieselor din metal, 
aburul este excellent pentru eliminarea grasimii. 

Utilizarea solvenţilor și a jetului de apă cu înaltă 
presiune, poate duce la probleme în ceea ce 

privește eliminarea deşeurilor şi creează un 
nivel ridicat de toxicitate în mediu de lucru.

Utilizarea aburului uscat și saturat reduce 
considerabil consumul de apă. 

Murdăria se încapsulează în moleculele 
microscopice de abur, care datorită 

gravitației ajung pe pământ.

lanț - după curățare podealanț - înainte
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Caracteristici generale 

Cod produs

Alimentare V - Hz 400 - 50 400 - 50 400 - 50

Putere maxima absorbita kW 10 10 19,5 19,5 30 30

Amperaj Amperj 15 15 28,7 28,7 44,1 44,1

Timp de activare minute 7 7 7

Golire rezervor apa  da/nu da da da

Boiler

Capacitate Boiler  litri  6,6  16  16

Material tip  inox 304  inox 304  inox 304

Putere boiler Watt 10.000 19.500 30.000

Incarcare automata cu apa a boilerului da/nu da da da

Reglare temperatura boiler da/nu da da da

Indicator presiune in boiler da/nu da da da

Valve de descarcare boiler  da/nu da da da

Abur

Productie vapori g/min 230 416 667

Reglare iesire abur da/nu  da da da

Presiune de lucru bar 10 10 10

Temperature vapor in boiler °C 185 185 185

Apa/detergent

Pompa iesire apa da/nu  da nu da nu da nu

Pompa iesire apa/detergent  da/nu nu da nu da nu da

Rezervor apa

Rezervor apa –tip-material material PET PET PET

Capacitate litri 11 25 25

Autonomie nelimitata da/nu da da da 

Dimensiuni utilaj  

Lungime mm 1.050 1.050 1.050

Latime mm 500 500 500

Inaltime mm 970 970 970

Greutate  kg 92 92 110 113 121,5 124,5

IMP3M

IMP6M

IMP10M

U02 U03U01

T02 T01

L01 L04

L05

L06

L02

L03

C06C03C01 R01C07C04C02 C08C05

Generator de abur uscat 
pentru uz industrial

Unitate 
de 

masura

steam
master
10kW

steam
master
19,5kW

steam
master
30kW

IN
D

0
1
0
5

IN
D

0
1
0
5
S

H

IN
D

0
2
0
5

IN
D

0
2
0
5
S

H

IN
D

0
3
0
5

IN
D

0
3
0
5
S

H

steam master

accessorii

IMP3M Furtun cu maner - 3,2 m    

IMP6M Furtun cu maner - 6 m

IMP10M Furtun cu maner - 10 m

L01  Lance   900 mm

L02  Lance   400 mm

L03  Lance   270 mm

L04  Lance curba 900 mm

L05  Lance curba 400 mm

L06  Lance curba 270 mm

T01  Lama geam 500 mm

T02  Lama geam 350 mm

C01  Perie circulara nylon Ø 30 mm 

C02  Perie circulara bronz  Ø 30 mm 

C03  Perie circulara par  Ø 30 mm 

C04  Perie circulara inox Ø 30 mm 

C05  Perie circulara nylon Ø 60 mm 

C06  Perie circulara bronz Ø 60 mm 

C07  Perie circulara  par Ø 60 mm 

C08  Perie circulara inox Ø 60 mm 

R01  Racleta otel

Varf

U01  Varf

U02  Varf cu profil larg

U03  Varf cu profil dublu

steam master 
19,5 - 30 kW

steam master 
10 kW



accessorii

accessorii steam max

1  Furtun flexibil AG - 3.2 m

1a  Furtun flexibil AG - 4 m

2  Furtun cu 2 extensii AG (

3  Perie circulara nylon neagra Ø 60 mm

4  Perie circulara otel Ø 30 mm

5  Perie circulara bronz Ø 30 mm

6  Perie  circulara nylon neagra Ø 30 mm

7  Lance vapori AG neagra

8  Duza turbo gri

9  Duza industriala

10  Perie triunghilara AG neagra

11  Perie AG neagra

12  Lama geam LP2 neragra

13  Perie aspra  nagra

14  Profil lama geam cauciucat 35 mm

accessorii steam max vacuum

1  Furtun flexibil aspirare si iesire vapori

2  Tub cu 2 extensii

3  uza aspirare

4  Duza mica aspirare

5  Duza lunga

6  Duza multifunctionala

7  Lama geam  mare

8  Perie curatenie cu aburi 

9  Lama geam mica

10 Perie pentru carpete si covoare

11  Perie de aspirat rotunda cu tepi

12  Lance abur + adaptor furtun

13  Perie circulara nylon  30 mm

14  Perie circulara bronz 30 mm

15  Perie multifunctionala

16  Profil cauciucat pentru podea

17  Profil pentru covoare si carpete

18  Profil cu dinti

steam max / steam max vacuum

Caracteristici generale 

Alimentare  V - Hz 230 - 50  120-60 230 - 50

Putere maxima absorbita Watt 3.000 1.700  3.000
Amperaj Amperj 13 8 13
Timp de activare  minute 5 5 5
Golire rezervor apa da/nu da da da

Boiler 

Capacitate Boiler litri 2,3 2,3
Material tip Inox 304  Inox 304  Inox 304

Putere boiler KW 1,5+1,5 1,7 1,5+1,5
Indicator presiune in boiler da/nu da da da

da/nu da da daValve de descarcare boiler 

Abur 

Productie abur g/min 110 110 110
Reglare iesire abur da/nu da da da

Presiune de lucru bar 6 6 6

Temperature vapor in boiler  °C 165 165 165
Apa/detergent 

iesire apa da/nu da da

Reglare iesire apa da/nu nu nu

Pompa iesire apa  Watt - 

Reglare  detergent da/nu da da

Reglare iesire detergent 

Rezervor apa 

Rezervor apa –tip-material tip PET PET PET 

Capacitate litri 5 

Autonomie nelimitata  da/nu da da da

Capacitate rezervor detergent litri 2
Aspirator  

Motor aspirator  Watt - 1000
Aspiratie kPA - 24
Filtru aspirator tip - poliester

Dimensiuni utilaj 

Lungime mm 3600
Latime mm 5200
Inaltime mm 1000

Greutate  kg 40 

Generator de abur uscat și 
aspirator 

steam max
110V

steam max steam max
vacuum

Unitate 
de 

masura

3

4
5

1
7

8

9

10

11

12

13

14

2

6

3

45

1

7

8

9

10

11

12

14

13

15

16

17

18

2

6

steam max

17

2,3

nu 

da 

da 

- - 

da/nu da da da 

5 5 

2 2

- 

- 

- 

10001000

3600 3600
5200 5200

40 40 

accessorii steam max vacuum
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accessorii easy steam

easy steam / easy steam vacuum
Generator de abur uscat și
aspirator 

Unitate de 
masura

easy steam

PROF06

easy steam

easy steam
vacuum

PROF06-VAC

easy steam
vacuum

Caracteristice generale 
Alimentare  V - Hz 230 - 50 230 - 50

Putere maxima absorbita Watt 3.000  3.000 

Amperaj Amperj 13 15

Timp de activare minute 5 5

Avertizare Golire rezervor apa  da/nu  da da

Boiler 

Capacitate Boiler litri  2.3  2.3

Material tip Inox 304  Inox 304

Putere boiler Watt 3.000 3.000

Incarcare automata cu apa a boilerului  da/nu  da da

Pompa alimentare apa in boiler  Watt 47  47

Reglare temperatura boiler da/nu  da da

Valve de descarcare boiler da/nu  da da

Abur 

Productie vapori  g/min 75 75

Reglare iesire abur da/nu  da da

Presiune de lucru  bar 6 6

Temperature vapor in boiler °C 165 165

Iesire apa fierbinte da/nu  da da

Reglare iesire apa da/nu  da da

Rezervor apa 

Rezervor apa –tip-material tip PET PET

Capacitate litri 5 5

Autonomie nelimitata da/nu  da da

Aspirator 

Vacuum cleaning da/nu nu da

Motor aspirator  Watt - 1.400

Aspiratie kPA - 23

Dimensiuni utilaj 

Lungime mm  490 490

Latime mm  370 370

Inaltime mm  800 1.000

Greutate kg 18 22

accessorii easy steam accessorii easy steam vacuum

1  Furtun flexibil AG - 3.2 m

1a  Furtun flexibil AG - 4 m

2  Furtun cu 2 extensii AG 

3  Perie circulara nylon neagra Ø 60 mm

4  Perie circulara otel Ø 30 mm

5  Perie circulara bronz Ø 30 mm

6  Perie circulara nylon neagra Ø 30 mm

7  Lance vapori AG neagra

8  Lance turbo gri

9  Lance industriala

10  Perie triunghiulara  AG neagra

11  Perie AG neagra

12  Lama geam LP2 neagra

13  Perie aspra neagra

14  Profil lama geam cauciucat 35 mm

1  Tub flexibil aspirare si iesire vapori

2  Tub cu 2 extensii

3  Duza aspirare

4  Duza aspirare mica

5  Duza aspirare lunga

6  Duza multifunctionala

7  Lama geam mare

8  Perie curatenie cu aburi

9  Lama geam mica

10  Perie pentru carpete si covoare

11  Perie rotunda de aspiret cu tepi

12  Lance abur + adaptor furtun

13  Perie circulara nylon

14  Perie circulara bronz Ø 30 mm

15  Perie multifunctionala

16  Profil cauciucat pentru podea

17  Profil pentru covoare si carpete

18  Profil cu dinti

3
4

5

1

7
8

9

10

11

12

13

14
2

6

3 4

5

1

7

8 9

10

11

12

14

15
16 17 18

2

6



aspirovap plus
Generator de abur uscat și 
aspirator pentru uz professional 

Unitate de 
masura

Caracteristici generale 

Alimentare V - Hz 230 - 50

Putere maxima absorbita Watt 2.300

Boiler 

Capacitate Boiler  litri  1.8

Boiler material tip  inox 316

Incarcare automata cu apa a boilerului  da/nu da

Abur 

Productie vapori g/min 75

Presiune de lucru bar 6

Temperature vapor in boiler °C 155

Aspirator, apa, filtru

Apa filtru da/nu da

Motor aspirator  Watt 1.200

Capacitate rezervor apă reziduală litri 1,6

Autonomie nelimitata da/nu da

Hepa filtru da/nu da

GV0104TR

19



Tekno jet steam 
cod BLPLC09
• pentru benzi cu ochiuri de metal
• duze multiple ajustabile
• raza de curățare: 60 – 90 cm
• complet programabil

Tekno steam
cod BLT08
• pentru benzi plate de oțel sau Teflon
• funcție de abur și aspirare
• raza de curățare: 60 cm

Curăţarea instalaţiilor de producţie din sectorul 
industriei alimentare este o sarcină dificilă şi necesită 
timp. De exemplu, în fabricile de paste făinoase, 
resturile rămân prinse de ochiurile benzii transportoare 
sau lipite pe suprafețele plane ale benzii.
Sistemul de curățare a fost proiectat şi construit în  
special ca un accesoriu pentru curățarea benzilor  
transportoare. Jetul de aburi trece prin ochiurile 
benzii şi elimina toate depunerile sau crustele, 
garantând condiţii perfect sterile de lucru. 
Utilizarea aburului, combinat cu acţiunea 
de aspirare, lasă curelele perfect curate şi 
uscate.
Este un sistem modular din oțel 
inoxidabil, extrem de uşor de instalat, 
ideal cu generatoare de abur 
de 10 - 19,5 - 30 kW 
din seria Steam master.

sistemul de curățare al benzilor

puternic, portabil, 
programabil



Menikini este marcă înregistrată
În dezvoltarea continuă a produselor sale,
Menikini își rezervă dreptul de a efectua
modificări ale acestora fără avertisment prealabil

Distribuitor în România

Meridian Invest S.R.L.
Str. Harghita nr. 94
Miercurea Ciuc, HR
Tel: +40 742 446 516
Mail: info@hdcleaners.ro
Web: www.hdcleaners.ro


