Listeria – nej tak!
Vejledning til korrekt produktvalg

Kom listeria til livs
– brug de rigtige produkter
til rengøring og desinfektion

SKUM- OG MANUEL RENGØRING

DESINFEKTION AF GULV OG AFLØB

Skumrengøring,
Abena Puri-Line, surt,
uden farve og parfume. 5L
Vnr. 1000001455

Fryserrens,
Diversey Suma Freeze D2.9.
5L
Vnr. 160819

Overfladedesinfektion,
Rodalon, 10% Kvartnære
Amoniumforbindelser.
Vnr. 160118: 5L
Vnr. 160119: 1L

Skumrengøring,
Abena Puri-Line, alkalisk,
uden farve og parfume. 5L
Vnr. 1000001456

Overfladedesinfektion,
Wet Wipe, uden sæbe, 70% ethanol
Vnr. 150514: 42x28 cm
Vnr. 160613: Mini, 30x20 cm
Vnr. 160616: Maxi, 30x43 cm

Klortablet,
Diversey Suma Tab D4.
300 stk.
Vnr. 160628

Fedt- og olieopløser,
Green Care Professional
Grease Perfect. 5L
Vnr. 160864

Universalrengøring,
Abena Puri-Line, uden farve
og parfume. 5L
Vnr. 160524
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KØLERUM OG OPBEVARING

Listeria kan være svær at komme af med,
når den først er opstået. Bakterien kan
vokse på maskiner såvel som på overflader
og i kølerum. For at forebygge mod
listeria må alle dele af køkkenet rengøres
og desinficeres grundigt. Det kræver, at
man først rengør grundigt med de rigtige
produkter, hvorefter der skal udføres grundig
desinfektion. Udføres denne proces korrekt,
fjernes synlig snavs og listeria.
Se vores produktsortiment nedenfor og find
inspiration til, hvordan du med det rigtige
valg af produkt kommer sikkert i mål med et
køkkenmiljø fri for listeria.
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Undgå biofilm ved grundig rengøring
Listeria kan sidde på rengjorte overflader,
hvis der ikke er gjort effektivt rent.
Bakterien kan danne “biofilm” på
overfladen af produktionsudstyr som
et forsvarssystem. Biofilmen gør, at
bakterien kan hæfte sig til en overflade
og dermed kan overleve udtørring,
rengøring og desinfektion. Opbygningen
af biofilm kan undgås ved grundig
rengøring og desinfektion.
Kilde: Fødevarestyrelsen

Du kan nøjes
med ét produkt,
hvis du vælger

LifeClean
OVERFLADEDESINFEKTION
Overfladedesinfektion, Abena,
Vnr. 6942: flaske, 1L
Dispenserbox m. hvide servietter.
150 stk. Vnr. 150180

ANDRE TYPER DESINFEKTION
Overfladedesinfektion,
LifeClean. 1L. Vnr. 1000009690
• Mulighed for at bruge ét
• Effektiv mod multiresistente bakterier, vira,
produkt til alle områder –
svampe sporer, gær m.m.
fuld effekt!
• Nedbryder og forebygger • Ikke faremærket
biofilm

Vi anbefaler:
Hav to forskellige desinfektionsmidler på lager, som der skiftes imellem
hver måned. Anvend desinfektionsmidler, der specifikt er virksomme

DESINFICER
dine rekvisitter

REKVISITTER
Håndbørste,
Vikan, blå, polyester/glas/
PP, stive børstehår. UST
Vnr. 1000008111

Gulvskrubbe,
Vikan, blå, PP/polyester/glas,
stive børstehår. UST
Vnr. 1000008106

Skift jævnligt desinfektionsmiddel
Undgå resistens ved at udskifte dine
desinfektionsmidler løbende.

H U S K:

Er du i tvivl, kan du rådføre dig hos
din ABENA-konsulent eller kontakte
ABENAs kundeservice.
overfor listeria. Nogle desinfektions
midler er kun virksomme overfor
gram negative bakterier og vil derfor
ikke virke mod listeria, som er en
gram positiv bakterie.

Husk også at anvende et desinfektionsmiddel, som er levnedsmiddelgodkendt.

Gulvskrubbe,
Vikan, blå, PP/polyester/glas,
medium børstehår. UST
Vnr. 1000008110

Gulvskraber,
Vikan, blå, PP/TPE. 50 cm
Vnr. 169793
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SprayWash

– dit unikke doseringssystem
til rengøring og desinfektion
SprayWash er dit komplette rengøringssystem til skumrengøring og desinfektion, der altid sikrer
dig den korrekte dosering. Du skal blot bruge SprayWash-tabletter og en tilkoblet vandslange for
at have et funktionelt system, der er enkelt, effektivt og økonomisk i brug.
Hvorfor SprayWash?
¡
¡
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SprayWash vejer under 1 kilo og er ergonomisk god
at bruge.
SprayWash-tabletter findes i forskellige typer, så du
kan finde en tablet til dit specielle behov.
Farvekodede tabletbeholdere gør det nemt og overskueligt at opbevare tabletterne korrekt.

SprayWash er et miljøvenligt system, der bruger mindre vand end traditionelle systemer. SprayWash-tabletterne er miljøneutrale og udviklet med de bedste
ingredienser, både hvad angår kvalitet, stabilitet og
nedbrydelighed.

KLIK HER

og se hvordan
du anvender
SprayWash.

Doseringssystem
1000004360

Daglig rengøring

Desinfektion

Beholdere til tabletter

1000004443 · 1000004444

1000004343 · 1000004347

1000004359 · 1000004361

Se mere på vores webshop –

online.abena.dk
- eller kontakt din ABENA-konsulent

Abena A/S · Egelund 35 · 6200 Aabenraa
Tlf. 74 31 18 18 · info@abena.dk · online.abena.dk

1000004445 · 1000004446
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