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Principiul nostru de bază
Bunăstarea este esența unei vieți sănătoase. 
Calitatea vieții depinde și de igiena la locul de 
muncă: o viziune specifică de a concepe locul 
de muncă în mediul industrial care include și 
sănătatea oamenilor care lucrează acolo, într-
un mediu sigur și protejat.

Cu toate acestea, curățarea și igienizarea nu 
trebuie făcută în detrimentul mediului. Poluarea 
și contaminarea solului sunt probleme globale. 
Cu toții avem datoria de a găsi soluții, de 
exemplu prin investiții în aplicații care reduc 
drastic consumul de apă și reduc la minimum 
detergenții poluanți.

inovație eficientă 
Menikini are soluții inovatoare pentru aceste 
probleme. Datorită celor mai noi tehnologii de 
igienizare cu abur uscat, domeniu în care Italia 
este lider mondial, producem cele mai eficiente 
și ecologice sisteme de curățare industrială de 
pe piață.

tehnologii verzi 
pentru 
bunăstarea 
pământului



Folosirea aburului uscat saturat
reduce dramatic consumul de apă în toate

activitățile de curățare domestice și industriale. 
Tehnologia Menikini obține rezultate excelente 
de curățare și igienizare, economisind până la 
100 de ori în apă de spălare, contribuind 
semnificativ la conservarea acesteia.

Sustenabilitatea înseamnă a avea o viziune pe 
termen lung asupra modului în care acțiunile 
noastre afectează generațiile viitoare și să ne 
asigurăm că nu provocăm poluare și nici nu 
epuizăm resursele la viteze mai rapide decât sunt 
capabile să se reînnoiască. Aburul uscat saturat 
este o tehnologie complet verde, care face 
posibilă igienizarea într-un mod ecologic, fără a 
utiliza substanțe chimice dure.
Generatoarele de vapori de abur uscat saturat 
supraîncălzit Menikini contribuie la 
sustenabilitate, economisind în același timp bani 
cu apă, substanțe chimice, forță de muncă și timp 
costisitor de producție.

• Echilibrăm implicațiile economice, de mediu 
și sociale ale deciziilor de afaceri pe care le 
luăm.

• Lucrăm pentru a reduce impactul asupra 
ecosistemului prin tot ceea ce facem, oferind 
în același timp angajamentul asupra calității și 
valoaror noastre către clienții noștri.

• Creăm locuri de muncă suportive pentru 
angajații noștri și oferim un loc minunat 
partenerilor noștri pentru a face afaceri.

contribuția 
aburului uscat

angajament pentru sustenabilitate
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criza globală a setei

O criză a apei este pn desfășurare. Sursele 
noastre de apă sunt sub presiune. În secolul XX 
populația lumii s-a triplat. Utilizarea apei a crescut 
de 6 ori. Până la jumătatea secolului XXI, vor fi alți 
trei miliarde de oameni.
Majoritatea vor fi născuți în țări care suferă deja 
de deficit de apă.

Unul din trei oameni nu are acces la igienă 
adecvată. Unul din cinci nu are acces la apă 
potabilă sigură. Potrivit O.N.U. la fiecare 15 
secunde un copil moare din cauza unei boli 
legate de apă. Lipsa de apă la nivel mondial 
este gravă.

S-a anticipat că vom rămâne fără apă înainte să 
rămânem fără petrol. Din cauza pompării 
excesive, apa subterană din mai multe țări este 
aproape dispărută. Acviferele epuizate duc la 
reduceri ale recoltelor de cereale, ceea ce duce la 
creșterea deficitului alimentar și la prețuri mai 
mari. China are deja deficite mari de cereale, la fel 
ca India, Pakistan și Egipt. Problema noastră cu 
apa devine rapid o problemă a foamei.

Este timpul să acordăm aei o importanță mai 
mare. Contribuția noastră este prin a oferi cea 
mai bună soluție ecologică împotriva poluării 
apei.
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salvează pământul

apa este comoara noastră cea mai prețioasă
Apa este vitală pentru organismele noastre. 70% din corpul nostru 
este format din apă. În timp ce poți supraviețui aproape o lună fără 
mâncare, corpul tău nu poate supraviețui nici o săptămână fără apă.
Apa care a existat pe pământ miliarde de ani în urmă există și astăzi. 

Acopera cea mai mare parte a planetei, dar doar 3% este apa dulce 
(iar cea mai mare parte este gheata). Mai puțin de 1% din toată apa 
dulce este ușor accesibilă pentru uz uman. Pentru a spune într-un alt 
mod, mai puțin de 0,007% din toată apa este disponibilă pentru 
băut.

Apa este una dintre cele mai prețioase resurse pentru 
umanitate, dar astăzi disponibilitatea acesteia este amenințată 
de mai mulți factori. Apa este o resursă epuizabilă și nu trebuie 
irosită inutil.
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Multe tipuri de echipamente tradișionale de 
întreținere sunt alimentate cu propan sau diesel, 
ceea ce poate reprezenta un pericol pentru 
angajații dvs., instalațiile dvs. și alte echipamente din 
jur. În plus, nu puteți folosi echipamente alimentate 
de propan sau diesel în aplicații interioare.

Odată cu creșterea costurilor energiei puteți conta 
pe aparatele cu vapori de abur uscat Menikini 
pentru a fi eficiente din punct de vedere al 
costurilor, fiabile și sigure pentru a le folosi atât în 
interior cât și în exterior.

fără petrol

Poluarea și contaminarea solului și a apei reprezintă 
o problemă globală. Este datoria noastră, nu doar 
din punct de vedere moral, să găsim o soluție 
investind în aplicații care reduc drastic consumul de 
apă și utilizarea de detergenți poluanți. Aburul uscat 
saturat garantează o curățare și igienizare optimă. 
De asemenea, este o metodă ecologică de curățare 
profundă, deoarece elimină substanțele chimice, 
toxinele și murdăria fără a utiliza solvenți. Căldura 
latentă transmisă de aburul uscat supraîncălzit 
Menikini elimină toate tipurile de microorganisme 
patogene și bacteriile dăunătoare, dar nu are ca 
rezultat rezistența bacteriană, așa cum se întâmplă 
adesea cu dezinfectanții chimici.

• fără contaminare a solului care provine din 
solvenți inutili

• economisiți timp prin curățarea fără clătire
• evită alergiile și iritațiile pielii
• protejează gustul mâncării și vinului

fără chimicale
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social
• îmbunătățește sănătatea, siguranța și aspectul general
• reduce expunerea la chimicale
• împiedica manipularea substanțelor dăunătoare de către angajați
• elimina mirosurile neplacute
• îmbunătăți calitatea aerului interior
• reduce murdăria și particulele de praf din aer
• reduceriscul de accidente
• asigură culoare și pasarele curate, uscate și sigure
• minimalizează zgomotul la locul de muncă în timpul igienizării

Rezultatul este îmbunătățirea siguranței lucrătorilor și a clienților, 
îmbunătățirea calității mediului de lucru și creșterea satisfacției 
angajaților.

pentru mediu
• conservă apa reducând deșeurile și poluarea
• menține un loc de muncă neutru pentru mediu
• reduce eliminarea substanțelor chimice
• previne contaminarea apelor subterane
• ajutor în menținerea curățeniei
• minimizarea ambalajelor chimice
• reduce cantitatea de deșeuri din depozitele de gunoi
• reducerea amprentei de carbon a producției de produse chimice

Rezultatul este să faci ceea ce este corect pentru afacerea ta 
și pentru mediu.

economic
• reducerea costurilor forței de muncă cu 30%
• reduce consumul de apă cu 80%
• economii la costurile de purificare a apelor uzate.
• reduce costurile de eliminare (cu 90% mai puțin detergent)
• reducestimpul de oprire a liniilor de producție
• reduce deșeurile toxice
• înbunătățește inspecția calității
• utilizează numai energia pură a apei
• ușor și sigur de folosit
• nu este nevoie să atingeți zonele murdare sau substanțele chimice
• ajunge în unghiuri și fisuri mici
• dezinfectează la fel de bine ca și cum curăță
• poate fi folosit pe componente electrice

Rezultatul este un proces de curățare mai eficient și mai profitabil.

beneficiile aburului ˝verde˝
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Bacteriile sunt organisme cu dimensiuni microscopice care trăiesc pe 
alimente, farfurii, obiecte de argint, îmbrăcăminte și aproape tot ceea ce 
interacționăm zilnic.
În unele cazuri, acești paraziți sunt cauza infecțiilor.
O bacterie patogenă este capabilă să invadeze organismul, 
înmulținduse și dăunând uneori grav funcționarea normală a 
persoanei gazdă, producând toxine care pot provoca boli agresive, 
cum ar fi poliomielita, salmonella și tuberculoza.

Îmbunătățirea condițiilor sanitare din diferitele medii și intervenția 
cu instrumentele adecvate sunt fundamentale pentru a evita 
contaminarea și pandemiile.
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ucide germenii & bacteriile

Prin utilizarea prelungită și periodică a 
tratamentelor cu produse chimice, bacteriile și 
virusurile devin rezistente.

Acest lucru poate avea repercusiuni grave în medii 
în care igiena este un imperativ absolut, ca în 
industria alimentară și medicală. În timp, este 
necesară creșterea cantității de detergenți și 
dezinfectanți folosiți pentru a menține rezultatele 
igienice necesare.

Aceasta crește riscul de contaminare chimică a 
produselor alimentare. În plus, deoarece multe 
persoane sunt alergice la detergenți, utilizarea lor 
poate avea efecte grave în mediile spitalicești.

Agenții patogeni nu sunt rezistenți la șocul termic. 
Cercetările au demonstrat că tratamentul cu abur 
uscat Menikini elimină 99% din ciupercile 
bacteriene și mucegai pe aproape orice suprafață. 
Spre deosebire de alte metode de curățare, vaporii 
sunt capabili să intre în toate crăpăturile de pe 
suprafață și fisuri. Chiar și în cazul curățării 
frecvente cu abur, agenții patogeni nu sunt capabili 
să acumuleze imunitate la șocul termic.

Lipsa apei, uscarea instantanee a suprafețelor 
curățate și utilizarea redusă a detergenților sunt 
factori care contribuie la menținerea condițiilor 
sanitare optime.

no method except steam 

is more efficient 

to eliminate germs
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Alergenii produși de acarienii de praf din casă sunt printre cei mai comuni
declanșatori ai astmului. Există cel puțin 15 alergeni acarieni.

Studiile au arătat că o parte semnificativă a astmului la adulți
se datorează sensibilizării atopice la acarienii de praf.

S-a estimat că 1,2 miliarde de oameni ar putea avea
o anumită formă de sensibilizare cronică la acarieni.

Simptomele tipice ale alergiilor la acarieni sunt
mâncărime, strănut, eczeme inflamate sau infectate,

lăcrimarea / înroșirea ochilor, nasul curgător și
înfundarea plămânilor.

Mediul unde avem așternut este optim pentru
majoritatea acarienilor și studii comparative
au arătat că densitatea acarienilor de praf din 

saltele trebuie să fie în medie mai mare de 
2500 per gram de praf.

Curățarea paturilor cu majoritatea aspiratoarelor 
nu va îndepărta alergenii acarieni, ci îi răspândește 
în aer și le crește volatilitatea.

În mod obișnuit, expunerea la un șoc termic se
dovedește fatal acarienilor de praf din casă. 
Curățarea cu abur uscat la temperaturi ridicate s-a 
dovedit a fi suficientă pentru a ucide toți acarienii 
de praf din așternut.
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purici
Aceste mici insecte
săritoare se hrănesc
din sângele păsărilor
și mamiferelor.
Uneori transmite 
boli prin mușcătura sa. 
Combaterea infestării cu 
purici în casă necesită răbdare, 
deoarece pe lângă fiecare parazit 
găsit într-un animal, pot exista multe 
altele în cămin.

Mediul trebuie tratat prin pulverizarea unui insecticid. 
Aspirarea frecventă este foarte utilă, dar sacul aspiratorului 
trebuie eliminat imediat după aspirare.
În schimb, combinația dintre aburul uscat și aspirare elimină 
cu siguranță puricii din mediu.

combateți alergiile și bolile

protejează-i pe cei 
dragi de paraziți

acarieni
Acarienii provoacă mai multe forme de boli alergice, inclusiv febra fânului, astmul și eczema 
și sunt cunoscute pentru agravarea dermatitei atopice.
Acarienii se găsesc de obicei în locații calde și umede, inclusiv în paturi. Se crede că inhalarea 
acarienilor în timpul somnului expune corpul uman la unii antigeni care induc reacția de 
hipersensibilitate.

Alergenii acarieni din praf se consideră a fi în categoria celor mai grei alergeni 
din această categorie. Tratamentul alergiei acariene începe cu evitarea.
Igienizarea regulată a saltelelor și păturilor
cu abur uscat pot ajuta în acest sens.

ploșnițe
Un dăunător vechi care reapare cu răzbunare. Prezența lor în paturile din toată lumea 
a copleșit oamenii ca un tsunami. Specialiștii au fost nevoiți să caute metode eficiente 
de combatere a acestor insecte persistente care sug sânge. S-a adeverit că 
combaterea ploșnițelor de pat nu poate fi realizată folosind numai pesticide. Este 
necesară o abordare sistematică. Până în curând, profesioniștii recomandau aruncarea 
saltelelor afectate. Recent s-a descoperit că aplicarea aburului uscat pe saltele, 
canapele și covoare practic elimină toate viețuitoarele din paturi, inclusiv ouăle greu 
de omorât. Aspirarea ajută, dar nu va elimina toate ouăle din pat, acestea fiind lipite 
de saltea sau pe alte suprafețe. Nici efectul puternic de aspirare nu este capabil să 
îndepărteze toate ouăle.

căpușe
Aceste mici arahnide trăiesc din sângele mamiferelor și al păsărilor. Sunt vectori ai mai 
multor boli grave.
Adesea sunt aduse în casă de animale de companie. Există adesea povești alarmante 
despre căpușele care infestează trenurile și alte mijloace de transport în comun.
Curățarea cu abur uscat este cea mai bună armă împotriva acestor infestări. Aburul 
pătrunde, de asemenea, în crăpăturile și fisurile unde căpușele se pot ascunde.

bedbugs
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Rezultat

Cod Specie Microbială Strain Probe
Pre-tratament
numărătoare

(CFU/4.000cmq)

Post-tratament 
numărătoare

(CFU/4.000cmq)

Cuantificare

08F09712 Surface check before treatment < LQ (#) 0,00E+00

08F09719 Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 surface 1,00E+09 < LQ 0,00E+00

08F09720 Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 surface 1,00E+09 2,00E+01 2,00E+01

08F09715 Escherichia coli ATCC 10536 surface 1,00E+09 < LQ 0,00E+00

08F09713 Staphylococcus aureus ATCC 6538 condensation 1,00E+09 < LQ 0,00E+00

08F09714 Staphylococcus aureus ATCC 6538 surface 1,00E+09 1,00E+01 1,00E+01

08F09716 Enterococcus hirae ATCC 10541 surface 1,00E+09 2,00E+01 2,00E+01

08F09724 Enterococcus hirae ATCC 10541 surface 1,00E+09 < LQ 0,00E+00

08F09725 Enterococcus hirae ATCC 10541 surface 1,00E+09 < LQ 0,00E+00

08F09717 Salmonella typhimurium ATCC 13311 surface 1,00E+09 4,00E+01 4,00E+01

08F09718 Lactobacillus plantarum (*) DSM 6235 surface 1,00E+09 < LQ 0,00E+00

08F09721 Candida albicans ATCC 10231 surface 1,00E+08 < LQ 0,00E+00

08F09722 Aspergillus niger ATCC 16404 surface 1,00E+07 2,00E+01 2,00E+01

08F09723 Aspergillus niger ATCC 16404 condensation 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 albicans Aspergillus niger 

Ante

Post

Rapoarte și rezultate complete sunt disponibile la Menikini S.r.l. și pot fi furnizate clientului în urma solicitării

Valori de referință
reglementare EU

Eficacitatea bactericidă și fungicidă a aburului uscat

Studiu sponsorizat de

Obiectiv
Evaluarea eficacității tratamentului cu abur uscat realizat de mașinile Menikini pentru 

curățarea suprafețelor contaminate de bacterii și fungi.

Referință

Testele s-au făcut pe baza Regulamentului european legat de dezinfectanți chimici și antiseptici, cu scopul 
de a evalua capacitatea aburului uscat de a reduce contaminarea bacteriilor și fungilor de pe suprafețe.

List of EU rules: 
EN 1040:2005 EN 1275:2006 EN 1276:2000 EN 1650:2000

Metode

Un miliard de unități care formează colonii din fiecare microorganism au fost distribuite uniform pe o 
suprafață polimerică anterior curățată pentru a elimina orice contaminare (conform utilizării în industria 
alimentară). După distribuirea microorganismului de test, suprafața a fost tratată cu abur uscat saturat. La 
sfârșitul tratamentului, bacteriile de la suprafață și lichidul de condensare reziduală au fost prelevate și 
analizate în laborator prin tampoane sterile.

Rezultate
Studiile in vitro au demonstrat că tratamentul cu abur uscat saturat a fost 

eficient în reducerea contaminării bacteriene și fungice a suprafețelor

The analytical values of bacterial and fungal contamination after treatment were always below the levels 
indicated by the EU rules that refer to a decrease of 10 4 UFC for fungicides and 105 UFC for bactericides. 

Rezultate și grafice pe pagina. 2 

Eficiența aburului uscat a fost demonstrată prin studii 
efectuate în laboratoare independente.
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Dezvoltarea, implementarea și certificarea 
unui sistem HACCP, pe lângă sporirea 
eficienței procesului de producție rezultat 
în urma reducerii la minim a respingerilor 
și a returnărilor din producție, le permite 
companiilor producătoare să ofere 
clienților lor o calitate completă, garantată 
a produselor.

Analiza pericolelor și punctele de control 
critice, sau HACCP, reprezintă o abordare 
sistematică preventivă a siguranței 
alimentare și a siguranței farmaceutice, 
care abordează pericolele fizice, chimice și 
biologice, ca mijloc de prevenire, mai 
degrabă decât inspecția produsului finit. 
Aceasta implică monitorizarea, verificarea 
și validarea activității zilnice care respectă 
cerințele de reglementare în toate etapele 
tot timpul. HACCP este utilizat în industria 
alimentară pentru a identifica pericolele 
potențiale pentru siguranța alimentelor, 
astfel încât să poată fi întreprinse acțiuni 
cheie pentru reducerea sau eliminarea 
riscului. Sistemul este utilizat în toate 
etapele producției și proceselor de 
preparare a alimentelor, inclusiv

ambalare, distribuție etc.
Administrația pentru Alimente și Droguri 
(FDA) și Departamentul pentru Agricultură 
al Statelor Unite (USDA) spun că 
programele lor HACCP pentru sucuri și 
carne sunt o abordare eficientă pentru 
siguranța alimentelor și pentru protejarea 
sănătății publice. Utilizarea HACCP este în 
prezent opțională în alte industrii 
alimentare. Prin urmare, HACCP a fost 
aplicat în alte industrii, cum ar fi produsele 
cosmetice și farmaceutice. Această metodă, 
care, de fapt, urmărește să elimine 
practicile nesigure, diferă de metodele 
tradiționale de control al calității „produce 
și testează”, care sunt mai puțin reușite și 
necorespunzătoare pentru alimentele 
extrem de perisabile.

 gama de aplicații HACCP

acționați împotriva riscurilor  
siguranței alimentare

• Pește și produse pescărești
• Producători Fresh-cut

• Producători Juiceșinectar

• Outlet-uri Alimentare
• Producători carne
• Servicii alimentare din Învățământ

Conform testului (în conformitate cu 
parametrii specificați de standardele 
europene) pentru a evalua eficacitatea 
aburului înpotriva microorganismelor și 
bacteriilor, Mașinile Menikini s-au dovedit 
din ce în ce mai eficiente.

HACCP

Alimentele proaspete sunt 
expuse contaminării bacteriene.
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• frigidere, camere frigorifice
• aparat congelare șoc termic
• cuptoare converție termală
• cuptoare cu microunde
• deep-fryers

• braziers

• boilere
• fierbătoare pasta
• mașini spălat vase

frecvență spațiu acțiune

zilnic

prepararea și gătirea 
alimentelor

podele îndepărtarea reziduurilor, curățare
chiuvete și rezervoare îndepărtare, curățare, igienizare
suprafețe pt prepararea mâncării îndepărtare, curățare, igienizare

distribuție și consum
podele îndepărtare, curățare, igienizare
podele îndepărtare, curățare, igienizare

toalete / băi
podele îndepărtare
gresie curățare
blaturi, acc sanit, chiuvete, robinete igienizare

depozitare gunoi podele îndepărtare
gresie curățare, igienizare

săptămânal

prepararea și gătirea 
alimentelor

pereți lavabili și cu faianță curățare, igienizare
chiuvete și rezervoare îndepărtare piatră de calcar

toalete / băi
robinete îndepărtare piatră de calcar
pereți lavabili și cu faianță curățare, igienizare

lunar

prepararea / gătirea alimentelor ferestre plafon, plafoane, pereți curățare, îndepărtare pănză de păianjen
piețe acoperișuri, ferestre plafon, ferestre curățare
toalete / băi ferestre plafon, ferestre curățare
distribuție și consum ferestre plafon, plafoane, pereți curățare, îndepărtare pănză de păianjen

Pentru toate activitățile de curățare și igienizare 
prezentate mai jos, sistemele tradiționale pot fi 
înlocuite cu utilizarea aburului uscat saturat, cu 
avantaje privind consumul de apă, detergent și 
dezinfectant.

De obicei, acolo unde se prepară mâncarea sunt 
prezentate următoarele echipamente:

• aparate de feliat
• aparate de mărunțit
• storcătoare fructe
• mixere
• emulsificatoare
• dozatoare băuturi
• dozatoare înghețată
• plite pentru gătit
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HACCP

Secvența operațiunilor de curățare trebuie să fie 
efectuate conform raportului de mai jos:

• Îndepărtarea reziduurilor crude
• Curățare
• Igienizare

• Eliminarea reziduurilor crude este prima
operație care trebuie efectuată în timpul 
operațiunilor de curățare. Acesta trebuie efectuat 
de fiecare dată când se încheie un proces și constă 
în eliminarea din zonele de lucru a tuturor 
reziduurilor care au fost originate în timpul 
prelucrării materiei prime și care ar împiedica 
operațiunile de curățare ulterioare. Urmele de 
făină, zahăr, pulberi, materiale de ambalare, lichid 
și alte materiale ar trebui îndepărtate cu ajutorul 
măturatului podelelor și a prafului de mese și 
echipamente.
• Curățarea este cea care permite îndepărtarea
murdăriei de pe suprafețe pentru a le face să 
devină curate. Mizeria poate fi clasificată ca 
murdărie normală sau murdărie grasă. Pentru a
astfel de murdărie sunt folosiți detergenți ....
atenție la datele tehnice de siguranță, toți 
detergenții au caracteristici de toxicitate.

• Sanitizarea este un proces cu scopul de a distruge
germenii patogeni și celelalte microorganisme. 
Agenții chimici care folosiți în mare parte de firmele 
din industria alimentară sunt:

manual pentru o rutină sanitară 
corectă în restaurante
O parte a manualului pde rutină sanitară corectă, 
cu referire la restaurante, editat de "Federazione 
Italiana pubblici esercizi"
(Federația italiană a întreprinderilor publice), vor fi 
prezentate în cele ce urmează.
Ministerul Sănătății Publice a apreciat-o conform 
articolului 3 din decretul lege 1997, nr. 155. 
Manualul la care facem referire a fost editat pentru 
a da informații, instrumente, metodele de aplicare 
a HACCP la pregătire. și zona de administrare a 
meselor cu referire la restaurante.
Pentru o astfel de zonă aparțin următoarele:

• Restaurante:Restaurante,Inns,Fastfood,Self

Service, Pizzerii, Snack-bars, Cluburi Private, etc...

• Restaurante / Hoteluri: Hoteluri, Pensiuni,
Sate turistice, cămine de tineret, case de vacanță,
etc ...
• Restaurante Collective: cantine, cafeterii,
scoli si spitale, etc ...
• Locuri pentru persoane în vârstă: case de bătrâni.

Următoarele paragrafe, citate în acest manual, 
pot servi drept indicații utile pentru 
procedurile de curățare și igienizare.

Componente pe bază de clor 
Săruri de amoniu cuaternare

.... Este important ca igienizarea să fie efectuată 
numai după o curățare acurată, dezinfectantul nu 
este eficient dacă reziduurile de grăsime sau
murdărie ramân pe suprafață....

Durata contactului dintre dezinfectant și suprafață 
este foarte importantă, de obicei 10-15 minute
sunt necesare.... Suprafețele tratate cu dezinfectant
trebuie clătite din abundență după aceea pentru a
evita contaminarea produselor alimentare ....
În document este citată și tehnologia aburului 
uscat saturat cu următoarele cuvinte: 
„Aburul uscat sub presiune, cu 
temperaturi cuprinse între 140 și 185 ° C, 
reprezintă cea mai ecologică și modernă 
metodă de a ataca suprafețele murdare. 
Presiune, asociată
cu acțiune termică, joacă o acțiune 
eficientă de curățare și dezinfectare pe 
toate tipurile de suprafețe ....
Atenție la caracteristicile utilajelor, acestea 
trebuie să fie prevăzute cu manometru și 
termometru "pentru a putea verifica presiunea 
boilerului și apoi temperatura aburului generat.
Prin urmare, aburul uscat saturat funcționează atât 
în faza de curățare, cât și în faza de igienizare.

proceduri de curățare și igienizare
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