
SANITAČNÝ PLÁN
Oblasť Frekvencia 

čistenia Produkt Názov produktu Dávkovanie
Dezinfekcia / Doba pôsobenia Návod na použitie Nebezpe- 

čenstvo

Kuchyňa                 Povrchy, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami, vždy dôkladne opláchnite.

Pracovné stoly a dosky

Podlaha a steny

Povrchy varných dosiek

Vybavenie kuchyne

Dosky na krájanie

Chladničky / mrazničky

Prepravné boxy  
na potraviny

Podľa prevádzkové-
ho poriadku C5  

koncentrát
Čistiaci a 
odmasťovací  
prostriedok

2 L
pH 11,25

Výrobok narieďte do nádobky s 
rozprašovačom alebo do vedra v dávkova-
cej stanici. Ovládač nastavte na príslušnú 
pozíciu C5.

Pri plnení nakloňte otvor nádoby s 
rozprašovačom smerom ku stene, aby ste 
zabránili peneniu a vniknutiu do očí.

Dávkovanie: 
Vo vedre: 10ml /l (1%)
V rozprašovači: 13 ml /l (1,3%).

Pri doporučenom  
riedení je bezpečný

Koncentrát:

Spôsobuje vážne 
poleptanie kože  

a poškodenie očí.  
Môže byť korozívna  

pre kovy.

Jar Professional 
dezinfekčný 
odmasťovač 2v1

750 ml 
pH 11

Bez riedenia – výrobok je pripravený  
na použitie. Dávkujte podľa potřeby.

DEZINFEKCIA / DOBA PÔSOBENIA  

A - baktericidný: 2 min.

(B) - virucidný (obalené vírusy): 15 sec.

Účinná látka: Kvartérne amoniové chloridy

Spôsobuje vážne  
podráždenie očí. 

Dráždi kožu.

Fritéza 

Podľa potreby
Jar Professional 
odmasťovač 
koncentrát
5 L 
pH 11,3

100 ml na 1 L vody

Spôsobuje vážne  
podráždenie očí. 

Dráždi kožu.

Veľmi mastné povrchy

Digestor

Sporák

Podľa potreby
Jar Professional 
silný odmasťovač 

750 ml 
pH 11,3

Bez riedenia - výrobok je pripravený na 
použitie.

Nastriekajte podľa potreby.
Spôsobuje vážne  
podráždenie očí.

Okná

Zrkadlá

Lesklé povrchy

Podľa prevádzkové-
ho poriadku

C2  
koncentrát
Viacúčelový čistiaci 
prostriedok na 
lesklé povrchy 

2 L
pH 10,65

Výrobok narieďte do nádoby s rozprašova-
čom v dávkovacej stanici. Ovládač nastavte 
na pozíciu C2.

Pri plnení nakloňte otvor nádoby s rozprašo-
vačom smerom ku stene, aby ste zabránili 
peneniu a vniknutiu do očí.

Dávkovanie:
V rozprašovači: 66 ml/l (6,66%).

Pri doporučenom  
riedení je bezpečný 

Koncentrát:

Spôsobuje vážne 
poleptanie kože  

a poškodenie očí.  
Môže byť korozívna  

pre kovy.

Mr. Proper 
Professional 
dezinfekčný čistiaci 
prostriedok 3v1 

750 ml 
pH 10,75

Bez riedenia - výrobok je pripravený  
na použitie. Nastriekajte podľa potreby.

DEZINFEKCIA / DOBA PÔSOBENIA

A - baktericidný: 1 min.

(B) - virucidný (obalené vírusy): 15 sec.

Účinná látka: kvartérne amoniové chloridy

Kuchyňa - umývanie riadu

Ručné umývanie riadu

Podľa potreby Jar P&G ProfiLine na 
ručné umývanie riadu 
5 L
pH 9

Riedený: 2 odmerky alebo 2 dávky 
pumpičkou (40 ml) na 1 drez.

Neriedený: naneste malé množstvo na 
hubku.

Spôsobuje vážne 
podráždenie očí. 

Jar Professional 
Citrón / Sensitive  
5 L
pH 9

Automatické  
umývačky riadu

Podľa potreby
Jar Professional 
kapsuly All in One
115 ks
pH 10-11 (pevné)  
pH 6-8,5 (kvapalné)

Dlhý cyklus umývania: 1 kapsula = 1 
umývanie. Vložte kapsulu do zásuvky 
umývacieho prostriedku a zásobník zatvorte.  
V prípade, že kapsula nevojde do zásobníka 
na umývací prostriedok, vložte ju do koša na 
príbory a zvolte program bez predumývania.
Krátky cyklus umývania: dávkujte podľa 
návodu na použitie.

Spôsobuje vážne 
podráždenie očí. 

Jar P&G ProfiLine 
prostriedok do 
umývačky riadu
10 L 
pH 13 Dávkovanie nastavené technikom alebo 

podľa návodu a tvrdosti vody. Len na 
automatické dávkovanie.

Spôsobuje vážne 
poleptanie kože a

 poškodenie očí. Môže 
byť korozívna pre kovy.

Jar P&G ProfiLine 
oplachovač do 
umývačky riadu 
10 L
pH 2-3,5

Spôsobuje vážne 
podráždenie očí. 

Dráždi kožu.

Dezinfekčný

Dezinfekčný

NERIEDENÝ 
PROSTRIEDOK

VŽDY OPLÁCHNITE

RIEDENÝ 
PROSTRIEDOK

2X
(40 ml)

5 L
2X

ČISTENIE FRITÉZY

Vypnite, nechajte 
vychladnúť na 
izbovú teplotu 
a vyprázdnite.

Vyprázdniť 
a vypláchnuť 

vodou

HORÚCA VODA 100 ml 
na l 
vody

OHRIAŤ NA 
80°C

1

2 30-60
min

Naplňte 
600 ml 
vody.

½ UZÁVĚRU (7.5 ml)

SPREJ

AKO VYMENIŤ NÁDOBU

Použite osobné ochranné 
pomôcky stanovené vašim 

zamestnávateľom. 

Uzáver a trubicu 
premiestnite na plnú 
nádobu. Bezpečne 
uzatvorte uzáver.

Umiestnite plnú 
nádobu vedľa 

prázdnej nádoby.

Do výrobkov nikdy 
nepridávajte vodu 
a ani ich nemie-

šajte.

Okamžite utrite všet-
ku vyliatu tekutinu a 

opláchnite vodou.

Odstránte uzáver a 
trubicu z prázdnej 

nádoby.

Po použití si 
dôkladne umyte a 

osušte ruky.

Používajte výlučne výrobky 
systému P&G Professional. 

Výrobky skladujte pri 
izbovej teplote.
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Pre aplikáciu správnych hygienických postupov požívajte oddelené riešenia čistenia a rôzne nástroje podľa zón, aby ste predišli vzájomnej kontaminácii a riadili sa správnymi pokynmi HACCP. Dodržujte prevádzkový poriadok.

BEŽNÁ NEČISTOTA

OPLÁCHNITE 
PITNOU 
VODOU

SILNÁ NEČISTOTA A DEZINFEKCIA

OPLÁCHNITE 
PITNOU 
VODOU

5 min

UMÝVANIE PODLAHY

10L10L10L
NECHAJTE 
USCHNÚŤ

3 min

SILNÁ NEČISTOTA

BEŽNÁ NEČISTOTA

OPLÁCHNITE 
PITNOU 
VODOU

OPLÁCHNITE 
PITNOU 
VODOU

NERIEDENÝ 
PROSTRIEDOK

VŽDY OPLÁCHNITE

Naplňte 
600 ml 
vody.

½ UZÁVĚRU (7.5 ml)

SPREJ

ČISTENIE FRITÉZY

Vypnite, nechajte 
vychladnúť na 
izbovú teplotu 
a vyprázdnite.

Vyprázdniť 
a vypláchnuť 

vodou

100 ml 
na l 
vody

OHRIAŤ NA 
80°C

1

2 30-60
min

RIEDENÝ
PROSTRIEDOK

2X
(60 ml)

5 L
2X

HORÚCA VODA

BEŽNÉ UMÝVANIE

SILNÁ NEČISTOTA

UMÝVANIE SKLA

5 min

Biocidy používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku. Dezinfikuje v súlade s normami EN1276, 
EN13697 a EN14476. Likvidácia baktérií: nechajte pôsobiť 2 minúty. Likvidácia obalených vírusov: očistite a nechajte pôsobiť 15 sekúnd.

BEŽNÉ UMÝVANIE

SILNÁ NEČISTOTA A DEZINFEKCIA

UMÝVANIE SKLA

1 min
DEZINFEKCIA

OPLÁCHNITE 
PITNOU 
VODOU

Tvrdosť vody
Kapacita umývačky Doplnenie

(vždy po 5* cykloch)<20 l 20-40 l 40-60 l
Mäkká 1 2 3 1
Stredne tvrdá 2 3 5 2
Tvrdá 2 4 6 2

Krátky cyklus: Vhodné na použitie do umývačiek s krátkym cyklom.
Kapsule dávkujte ručne podľa nasledujúcej tabuľky:

www.profsupport.sk

BEŽNÁ NEČISTOTA

OPLÁCHNITE 
PITNOU 
VODOU

SILNÁ NEČISTOTA A DEZINFEKCIA

2 min
DEZINFEKCIA

OPLÁCHNITE 
PITNOU 
VODOU

Biocidy používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku. Dezinfikuje v súlade s normami EN1276, 
EN13697 a EN14476. Likvidácia baktérií: nechajte pôsobiť 1 minútu. Likvidácia obalených vírusov: očistite a nechajte pôsobiť 15 sekúnd.
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