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 Daglig rengjøring.  

 Periodisk rengjøring. 

 Desinfeksjon. 

 

 

Utstyr: 

 Skumleggingsapparat med tilbehør som slanger og dyser. 

 Kan brukes vanlig lavtrykkssprøyter også. 

 

 

Kjemikalier: 

 Daglig: Benytt egnede rengjøringsmidler for dusj/sanitær rom. 

 Periodisk: Benytt kjemikalier som fjerner vanskelig belegg på vegg, gulv, fuger og 

lignende. 

 Desinfiserende: Benytt egnede kjemikalier, obs: virketid 5 min. 

 

 

Metode 1: 

1. Kjemikalien fylles i skumleggingsapparatet. 

2. Apparatet kobles til kran med slange. 

3. Vegger og gulv skumlegges. Kjemikalie styrken kan justeres avhengig av 

smussgraden. 

4. Vent i 2 – 4 minutter slik kjemikaliet får virke. Hvis nødvendig kan brukes egnet 

svamp, pads eller børste til å skrubbe gulv/vegg. 

5. Skyll vegger/gulv godt med rent vann. Bruk skumleggingsapparatet eller vanlig 

slange. 

 

 

Metode 2: 

1. Kjemikalien blandes i lavtrykksprøyten ihht. anbefalt dosering. 

2. Blandingen sprøytes på vegg og gulv hvor det er nødvendig(skittengrad). 

3. Vent i 2 – 3 minutter slik kjemikaliet får virke. Bruk egnet svamp, pads eller børste til 

å skrubbe gulv/vegg. 

4. Skyll vegger/gulv godt med rent vann. Bruk slange. 

 

 

1. DAGLIG RENGJØRING 

 Rengjøringen utføres etter metode 1 eller 2. 
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2. PERIODISK RENGJØRING  
Brukes 2 – 3 ganger i uken, erstatter vanlig rengjøring. 

 Rengjøringen utføres etter metode 1 eller 2. 

 

3. DESINFEKSJON 
  Brukes 2 – 3 ganger i uken etter vanlig rengjøring. 

Desinfeksjonen utføres etter metode 1 eller 2. 
 

VÆR FORSIKTIG MED FØLGENDE  

 
1. Ikke varmt vann. 

2. Ved påføring av kjemikalier og skylling med vann – hold mest mulig unna fra taket. 

Hold 50 – 70 cm avstand. 

3. Ved sprut på tak – dette må tørkes med en gang. 

4. Unngå påføring/skylling på utstyr/objekter som ikke tåler vann. For eksempel: dører, 

karmer og lignende. 

5. Bruk verneutstyr som briller, hansker, gummistøvler og lignende. 

 

  

Ved bruk av riktig metode og kjemikalier, er høytrykk spyling ikke nødvendig.  

 

 

 


