Världens bästa
städmaskiner

TASKI maskiner, snabbguide för rengöring och
desinficering för att ha kontroll på SARS-CoV-2 som
orsakar COVID-19

TASKI maskinerna levererar alltid högsta rengöringsstandard och är designade för enkelt underhåll och god tillgänglighet för att göra
det lätt att rengöra och desinficera. Sedan utbrottet av Coronavisruset har det blivit viktigare än någonsin att serva och desinficera
din rengöringsutrustning. Detta för att skydda användare och omgivning för korskontaminering.
Produktguide
Personlig
Skyddsutrustning

Suma Tab D4
(Klorin)

Handskar och
skyddsglasögon
efter produktens
riktlinjer

För rengöring av
renvattentanken

Oxivir®, servetter
(AHP baserad
produkt)
®

Rengöring av
samtliga ytor

Oxivir® färdig
blandning (AHP®
basedproduct)

Multipurpose
disinfectant cleaner
and deodorant

TASKI SUM
Engångsdukar

Rengöring av
smutsvattentanken
samt alla övriga
ytor

Multi-purpose
hårdyterengöring
och desinficering
av samtliga ytor
och maskiner.

För alla ytor

1-Disinfektion före användning – Gör detta varje gång innan du skall använda maskinen
Använd alltid
skyddshandskar

1. Tanklock och
öppningshandtag

2. Kontrollpanelen

3. Handtag,
gasreglage, ratt och
säte

4. Släng alla trasor
du använt.

Följ säkerhetsinstruktionerna för
respektive produkt

Torka av nogrannt,
framförallt runt
handtaget.

Ta ur nyckeln
och torka av hela
ytan.

Torka av noga och var
noga, framförallt grepp
och kontaktytor

Ta av dig
handskarna och
tvätta händerna
noga

2-Dagligt underhåll och disinficering av städmaskinen. Gör detta efter varje städning
Använd alltid
skyddshandskar

Följ
säkerhetsinstruktionerna
för
respektive produkt

1. Töm och rengör båda
tankarna på maskinen

2. Rengör/
desinficera
samtliga filter

3. Rendör/desinficera
Sugskrapa, rondeller/
borstar

4. Desinficera ut och
insidan av maskinen

Töm först
rsmutsvattentanken och
gör rent den noga. Töm
därefter
renvattentanken.

Detta går även att göra
i ett klorinbad

Ta av dem från
maskinen för att
underlätta rengöringen.
Detta går även att göra
i ett klorinbad.

Var nogrann med att
torka av smatliga ytor
du kommer åt.

TASKI maskiner, snabbguide för rengöring och
desinficering fortsättning
3-Tankdesinficering med klor – bör utföras veckovis
Var noga med att rätt
skyddsutrustning
används.

1.Töm renvattentanken
ordentligt

2. Skölj ur tanken med
rent vatten

3.Rengöring med

Använd slangen och
töm i en golvbrunn

Fyll upp
renvattentanken

Fyll upp
renvattentanken igen
Lägg i klortabletterna i
tanken enligt
doseringsinstruktionerna

Ta bort
renvattenfiltret och
töm det sista vattnet.
Rengör filtret från all
smuts och sätt
tillbaks det.

Ställ maskinens
borsthuvud över
golvbrunnen, eller
annan yta där avrinning
lätt kan ske.
Sänk borstvaggan och
kör igenom systemet
ordentligt med det rena
vattnet.
Töm sedan vattnet som
är kvar via slangen

4. Färdigställande

klortabletter

Sänk borstvaggan och
kör igenom systemet
med klorlösningen i
30 sekunder, med
högsta
vattenförbrukningen.
Låt resten av
lösningen stå i
maskinen i 30-45
minuter.
OBS: Om maskinen
har intellidose, stäng
av denna först.

Töm klorlösningen
genom
tömmningsslangen

Ta bort renvattenfiltret
och töm ut det sista
vattnet
Sätt tillbaks filtret igen.
Fyll renvattentanken till
hälften, sänk
borstvaggan och skölj
igenom hela systemet.
Skölj och töm
renvattentanken.
Ta bort renvattenfiltret
och töm det sista och
sätt sedan tillbaks filtret.
Låt tanklocket stå öppet
för att underlätta torkning

Viktig information
1. Ha inte i några kemikalier i klorlösningen. Det kan bildas AOH (Absorberbar Organisk Halogen) som är skadligt för naturen
2. Blanda aldrig i Klor i en "sur" lösning, giftig klorgas kan bildas. Den som gör detta måste ha fått och förstått hur klor skall
hanteras. Kalka av endast då det är nödvändigt och använd ALDRIG klortabletter i samband med detta.
3. Var noga med att klortabletterna förvaras säkert och långt från sura produkter. Informera din personal om detta, tydligt!
4-Bästa praktiska tips på hur du använder städmaskinen mest effektivt
Om du vill använda maskinen för att desinficera ett helt golv, kom ihåg att anläggningstiden (hur länge lösningen ligger på
golvet) är väldigt viktig. därför är indirekta städmetoder bäst att använda så att produkten får rätt anläggningstid.
Om du använder din städmaskin för att desinficera ett golv så blir även maskinen desinficerad och endast den yttre rengöringen
behöver skötas extra noga.
MASKINEN MÅSTE SKÖLJAS IGENOM NOGA EFTER ANVÄNDANDE AV KLORLÖSNING.
Säkerställ att du städar nogrannt i mönster, överlappa dina körbanor för att undvika att missa någon yta.
Instruktionsböcker till
samtliga maskiner

Skötselråd till maskiner na

www.orangeclean.se
Tillsammans med Orangeclean optimerar vi din maskinpark och ditt kemanvändande.
Målet är att halvera antalet maskininköp och på så sätt utnyttja befintliga resurser på absolut bästa sätt.
Hör av dig så berättar vi gärna mer.
08-628 23 10 eller på info@orangeclean.se

Ladda ner TASKI APPen

