TAKARÍTÁS TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS
Porszívózás
Felülettípus: Szőnyeg és kárpitozott felületek
Cél:
Eltávolítani a morzsás szemetet, port a szőnyegekből és a padlófelületekből,
javítani a megjelenésen, és megnövelni a felület élettartamát.
Eszköz:
Kombinált szűrőrendszerrel ellátott kefés porszívó.
Előkészület:
- eszközök gépek összeállítása, a szűrők, porzsákok telítettségének ellenőrzése
Munkavégzés:
a) porszívózás
- szabad felület felporszívózása, különös tekintettel a sarkokra, szegélyekre (szabad felület
az asztalok és a székek alatti felület is)
- biztosítva a sávok átfedését
- az erősen használt területek ismételt porszívózása (bejárat, ajtók környéke, folyosók,
közlekedési útvonalak),
- a porzsák szükség szerinti ürítése, szűrők tisztaságának ellenőrzése.
b) utómunkálatok
- az elmozgatott berendezési tárgyak visszahelyezése (irodaszékek, szemeteskukák) az eredeti
helyükre.
- takarító eszközök, gépek ürítése, kitisztítása, kijelölt helyen való elhelyezése.
A munka minőségének ellenőrzési szempontjai:
a szőnyeg tiszta, egyenletes felületet mutat, nincs a szálak közé akadt gémkapocs,
tűzőkapocs, illetve semmilyen morzsa és egyéb szemcse, por. A napi takarítás során a
kezelt felületen nem maradhat szemmel látható szennyeződés.
a takarítás „műszeres ellenőrzése” során a kijelölt területen tiszta szűrőkkel és tiszta
porzsákkal ellátott porszívóval történő porszívózás után sem a szűrőkön, sem a
porzsákban nincs por, kosz, szennyeződés.

Nedves szőnyegtisztítás
Felülettípus:
Cél:
Eszközök:

Padlószőnyeg és kárpitozott felületek.
A szennyeződések eltávolítása
Szőnyegtisztító gép, porszívó, kézi kefe

Előkészület:
- a szőnyeg vizes tisztíthatóságának ellenőrzése,
- a terület előkészítése, a könnyen mozgatható bútorok elmozgatása (szekrényeket nem
kell)
- az eszközök, gépek összeállítása,
- biztonsági előírások áttekintése
- az alkalmazott tisztítószerek, fertőtlenítő szerek használati utasításának áttekintése,

-

a tisztítószer tesztelése a szőnyeg eldugott kis területén, (ha a szőnyeg nem ereszti a
színét csak akkor lehet továbblépni.)

Munkavégzés:
c) tisztítószeres oldat összeállítása
- a használt tisztítószer, vegyszer kimérése az áztatóvízbe az előírt higítás szerint,
- a terület felporszívózása
d) tisztítás
- szegélyek kézi nedves törlése
- a terület teljes felületének megtisztítása, különös tekintettel a sarkokra, szegélyekre
- a kijárattól legtávolabbi ponton kezdve, módszeresen haladva a kijárat felé,
átfedésekkel
e) utómunkálatok
- a terület felporszívózása
- a felcsapódások letörlése a szegélyekről, falakról és berendezésekről,
- takarítóeszközök, gépek ürítése, letisztítása, kijelölt helyen való elhelyezése
A munka minőségének ellenőrzési szempontjai:
- a szennyeződés maradéktalanul el lett távolítva,
- a felületek tiszták, foltmentesek,
- a szegélyeken, a falakon és a berendezéseken nincs felcsapódás

Nedves feltörlés, mopolás
Felülettípus: Hidegburkolat (kivéve márvány, gránit)
Cél:
A könnyű szennyeződések és folyadékfoltok eltávolítása, tiszta és biztonságos
felületet biztosítva
Eszközök: Egyvödrös mopkocsi, mop TTS microszálas dupla
Előkészület:
- a terület előkészítése
- eszközök összeállítása
Munkavégzés:
a) tisztítószeres oldat összeállítása
- a használt tisztítószer, vegyszer kimérése az áztatóvízbe előírt hígitás szerint.
- a terület száraztisztítása, felporszívózása
b) tisztítás:
- a TTS moppal a terület teljes felületének felmosása, megtisztítása, különös tekintettel a
sarkokra,
Szegélyekre,
- a TTS mop folyamatos öblítése (5-6 m2-ként, a terület szennyezettségétől függően)
- tisztító oldat cseréje szükség esetén (a terület szennyezettségétől függően max. 40 m2-ként)
Megjegyzés: a tisztítószer tájékoztatója tartalmazza a koncentrátum fajlagos felhasználását. A
felmosó oldat felhasználásakor a termékleírás az irányadó.

A nagytakarítások alkalmával a fúgák tisztítását is el kell végezni.
A nagytakarítások alkalmával a mozdítható bútorzatot (pl.: hűtőket) el kell mozdítani.
c) utómunkálatok
- felcsapódások letörlése a falakról és a berendezésekről,
- takarítóeszközök letisztítása, kijelölt helyen való elhelyezése.
A munka minőségének ellenőrzési szempontjai:
- a szennyeződés maradéktalanul el lett távolítva,
- a felületek tiszták, szárazak és foltmentesek,
- a szegélyeken, a falakon és a berendezéseken nincs felcsapódás
- ellenőrzési módszer: az ellenőrzött terület felmosása az előírás szerinti vegyszeres oldattal.
Amennyiben a vegyszeres oldat elszíneződik a felszedett szennyeződéstől a takarítást újra el
végezni.
- a takarítás ellenőrizhető a felhasznált vegyszer mennyiségével is.
Nem használható szerek és eszközök:
- savas vagy szemcsés tisztítószer, polírozó anyag,
- nyomot hagyó, érdes felületi eszközök.

Gépi súrolás és szárítás
Felülettípusok:
Cél:
Eszközök:

Kőpadló, hidegburkolat
A szennyeződés eltávolítása a padlóról, tiszta, száraz, csúszásmentes
felület biztosítása
Egy sebességfokozatú súrológép, vegyszertartállyal, meghajtó korong,
zöld padlópad vagy polipropilén súrolókefe, vízszívó gép, egyvödrös
kocsi, TTS mikroszálas dupla mop

Előkészület:
- a terület előkészítése, az elmozdítható bútorok, berendezések eltávolítása,
- esetleges rágógumi-maradványok és matricák eltávolítása, felszedése,
- a felület száraztisztítása szükség szerint (pl.: sarkoknál)
Munkavégzés:
a) tisztítószeres oldat összeállítása
b) súrolás
-a meghajtó korong és súroló pad felhelyezése, a súrolás megkezdése a bejárattól legtávolabbi
ponton
- a tisztítóoldal kifújása a gép tartályából,
- a széleknél a sarkoknál saroktisztító használata, amennyiben nincs, kézi takarítást kell alkalmazni
- a terület tisztítása során módszeresen, 8-10 m2-es területenként haladjon.
c) vízszívás
- a súrolás nyomán keletkezett sár eltávolítása
- a padló átöblítése tiszta vízzel és TTS moppal,
- az öblítővíz felszívása vízszívóval.
d) utómunkálatok
- felcsapódások letörlése a szegélyekről, falakról és berendezésekről
- takarítóeszközök, gépek ürítése, letisztítása, kijelölt helyeken való elhelyezése.

A munka ellenőrzésének minőségi szempontjai:
a.) egyenletes csillogású és csúszásmentes bevonat a padló felületén,
b.) a felület tiszta, száraz, folt- és csíkmentes,
c.) a szegélyeken, a falakon és a berendezéseken nincs felcsapódás, a berendezések működésre készek.
Nem használható szerek és eszközök:
- szemcsés tisztítószer, polírozó anyag, karcolást okozó, érdes felületű eszközök.
Portörlés (kézi felülettisztítási eljárások)
Felülettípusok:
Cél:
Eszközök:

Fa- és laminált fa bútorfelületek
Tiszta, pormentes, fényes felület előállítása.
Mikroszálas portörlő. A törlőkendőt félévente cserélni kell.

Megjegyzés: A törlőkendő színkódja lehet kék vagy zöld. Nem alkalmazható azonos
törlőkendő a szociális helyiségek, a konyhák, az üvegfelületek takarítására. Az irodákban
található szemetesek és hamutálak letörlésére használt törlőkendő nem lehet azonos az irodai
kendővel.
Előkészület:
- a terület előkészítése,
- az alkalmazott tisztítószerek, fertőtlenítőszerek használati utasításának áttekintése
Munkavégzés:
a) portörlés
- száraz portörlés: a portörlést száraz kendővel, kesztyűvel végzik. A piszkos kendő
tisztítását porszívózással lehet elvégezni.
- nyirkos portörlés: a textil szennyfogó és szennyfelvevő képessége a tisztítószeres víz
miatt javul. Ez az eljárás hatékonyabb és praktikusabb, mint a száraz portörlésé mivel a
mérsékelten letapadt szennyeződéseket is felveszi, továbbá zsírtalanít.
- nedves lemosás: a zsíros és a karbonátos szennyeződések letisztítására alkalmas. Itt alap
vetően valamilyen eszközzel felviszik a tisztítószeres vizet a felületre, majd a megfelelő reakció után eltávolítják azt a feloldott szennyeződésekkel együtt. Ez a technológia csak olyan
felületen alkalmazható, ami nem érzékeny a tartós vegyszer hatására.
A munka minőségének ellenőrzési szempontjai:
- a felületek por- és foltmentesek
- a fényezett felületek egyenletesen csillognak
- a szomszédos berendezéseken nincs vegyszer.
Nem használható szerek és eszközök:
- savas vagy szemcsés tisztítószer, polírozó anyag,
- nyomot hagyó, érdes felületű eszközök.

Nyirkos, vegyszeres, portalanító, zsírtalanító letörlés

Felülettípusok:
Cél:
Eszközök:

Fa- és laminált fa bútorfelületek, műanyag felületek
Tiszta pormentes, fényes felület előállítása.
Mikroszálas törlőrongy

Megjegyzés: A törlőkendő színkódja lehet kék vagy zöld. Nem alkalmazható azonos törlőkendő a szociális helyiségekben, a konyhákban, az üvegfelületeken. Az irodákban levő szemetesek takarítása külön történik. . Az irodákban található szemetesek és hamutálak letörlésére
használt törlőkendő nem lehet azonos az irodai kendővel.
Előkészület:
- a terület előkészítése
Alkalmazott tisztítószerek:
Semleges pH értékű általános tisztítószer, alkoholtartalmú tisztítószer
Munkavégzés:
a) portörlés és ujjlenyomat-mentesítés (zsírtalanítás)
- Asztalok (a teljes felület) letörlése a tárgyak, papírok lényeges mozgatása nélkül (de
felemelésével).
A törlőrongy kiöblítése-3-3,5 nm-ként, az öblítővíz cseréje 20 nm-ként.
b) utómunkálatok
- takarítóeszközök letisztítása, kijelölt helyen való elhelyezése.
A munka ellenőrzésének minőségi szempontjai:
- a felületek por- és foltmentesek,
- a felületek egyenletesen csillognak,
- a szomszédos berendezéseken nincs tisztítószer
Kiegészítő eljárás a bútorfelületeknél
- fényezés: a portalanított felület fényező spray-vel való áttörlése, bútorzatnál alulról felfelé
haladva.

Irodai berendezések és szerelvények tisztítása (IT gépek)
Cél:
Eszközök:

Asztali számítógépek, billentyűzet, egér, monitor tiszta, pormentes felületének
előállítása
Mikroszálas törlőruhák, fogkefe, speciális vegyszer.

Megjegyzés: A törlőkendő színkódja lehet kék vagy zöld. Nem alkalmazható azonos
törlőkendő a szociális helyiségek, a konyhák, az üvegfelületek takarítására. Az irodákban
található szemetesek és hamutálak letörlésére használt törlőkendő nem lehet azonos az irodai
kendővel.
Előkészület:
- a terület előkészítése,
- az alkalmazott tisztítószerek, fertőtlenítőszerek használati utasításának áttekintése

Munkavégzés:
a) portörlés
- száraz portörlés: a portörlést száraz kendővel, kesztyűvel végzik. A piszkos kendő
tisztítását porszívózással lehet elvégezni
c) utómunkálatok
- szétszóródások letörlése a falakról és berendezésekről,
- takarító eszközök letisztítása, kijelölt helyen való elhelyezése
A munka minőségének ellenőrzési szempontjai:
- a felületek por- és foltmentesek
- a szomszédos berendezéseken nincs vegyszer.
Nem használható szerek és eszközök:
- savas vagy szemcsés tisztítószer, polírozó anyag,
- nyomot hagyó, érdes felületű eszközök.
Fémfelületek tisztítása
Felülettípusok:
út
Cél:
Eszközök:
Termékek:

-

ajtók, fém ajtótokok, tűzcsap, elektromos szekrények, menekülési
tolóajtói, lépcsőházi korlátok
Tiszta, pormentes, fényes felület előállítása
Mikroszálas törlőkendő
Tisztító és fényező szerek

Előkészület:
a terület előkészítése,
az alkalmazott tisztítószerek, fertőtlenítőszerek használati utasításának áttekintése.

Munkavégzés:
a) portörlés
- felülről lefelé haladva a felületek
törlőkendővel
- szükség szerint törlőruha öblítése

portalanítása

tisztítószeres

b) fényezés
- a portalanított felület fényező szerrel való áttörlése, alulról felfelé haladva
c) utómunkálatok
- szétszóródások letörlése a falakról és a berendezésekről,
- takarítóeszközök letisztítása, kijelölt helyen való elhelyezése
A munka minőségének ellenőrzési szempontjai:
a.) a felületek por- és foltmentesek
b.) a fényezett felületek egyenletesen csillognak
c.) a szomszédos berendezéseken nincs fényezőszer.

Üvegfelületek tisztítása

mikroszálas

Cél:
Eszközök:

Biztosítani a különböző üvegfelületek tisztaságát, ujjlenyomat-mentességét.
Ablakmosó felszerelés, lehúzó

Munkavégzés:
a) tisztítószeres oldat összeállítása
- a használt tisztítószer, vegyszer kimérése az áztatóvízbe.
b) tisztítás
- a teljes felület alapos megtisztítósa a vegyszerrel (vegyszeres oldószerrel)
- a felület lehúzása vagy letörlése,
- a felület széleinek áttörlése
- az üvegfelület tokjainak áttörlése
c) utómunkálatok
- a felcsapódások letörlése a szegélyekről, falakról, a padlóról és a berendezésekről.
A munka ellenőrzésének minőségi szempontjai:
a) a külső-belső üvegfelületek tiszták, szárazak, folt- és csíkmentesek
b) a padlón nincs lecsöpögés,
c) a szegélyeken, a falakon és a berendezéseken nincs felcsapódás.
Nem használható szerek és eszközök:
- élet vágó- és szúrószerszámok,
- maró- és oldószerek
- karcolást okozó eszközök
Fajanszok fertőtlenítése és tisztítása
Cél:
Eszközök:

Biztosítani a mellékhelyiségek, a mosdók, WC-k és piszoárok higiénikus
tisztaságát, megszüntetve a fertőzésveszélyt.
WC kefe, piros és sárga mikroszálas törlőkendő
A wc-kben a wc takarításához piros színkódú törlőkendőt kell alkalmazni, a
mosdó helyiségben található egyéb szaniterekhez (mosdókagyló, adagolók)
sárga színkódút. A wc-k és mosdók felmosásához használt szett (vödör,mop,
stb.) nem alkalmazható egyéb járófelületek, pl. folyosók takarításához.
(Amennyiben a területen nem tárolható egynél több szett, úgy a fertőtlenítés
előtt és után a kendő alapos, melegvizes kimosása és a vödör kimosása elvárt.)
A piros és a kék kendőt naponta ki kell mosni, fertőtleníteni és három havonta
le kell cserélni.

Előkészület:
- a terület előkészítése, az eszközök összeállítása
- a WC-k, piszoárok leöblítése,
- a biztonsági előírások áttekintése
- az alkalmazott tisztítószerek, fertőtlenítőszerek használati utasításának áttekintése.
Munkavégzés:
Fertőtlenítő lemosás:
1., tisztítás: a felület megtisztítása a lerakódott szennyeződésektől, vízkőtől.
2., fertőtlenítés: Fertőtlenítő takarításnak nevezik azt az eljárást, melynek alkalmazásával a
helyiségekben, felszerelési- és berendezési tárgyakon levő pathogén mikroorganizmusokat

fertőtlenítő hatású tisztítószerek oldataival és mechanikus hatással kombinálva elpusztítják,
illetve inaktiválják.
3., öblítés
(A fenti eljárás egyszerűsíthető, ha kombinált hatású vegyszer alkalmaznak, mely egyben
tisztít és fertőtlenít)
Fertőtlenítő takarításnál fertőtlenítő hatású tisztítószert és kétedényes módszert kell
alkalmazni. Az egyik edényben a fertőtlenítő tisztítószer oldalát kell helyezni, a másik edény
üres.
A felület tisztítása úgy történik, hogy az oldatba bemártott takarítóeszközzel egy fajanszot
megtisztítunk, majd a takarítóeszközből a szennyes vizet a másik edénybe csavarjuk ki, így a
felületekre mindig tiszta oldat jut. A törlőkendőt minden helyiség után ki kell öblíteni a
folyóvíz alatt.
A fertőtlenített felület tiszta, vegyszermentes, nedves törlőkendővel le kell törölni a
fertőtlenítés után, hogy vegyszer ne maradjon a felületen.
- Fertőtlenítendő berendezések
• WC kagyló/piszoár
• WC dekli
• WC nyomógomb
• Mosdókagyló
• Kilincs

c.) utómunkálatok
- higiéniai eszközök feltöltése
- felcsapódások letörlése a szegélyekről, falakról és a berendezésekről.
Fertőtlenítendő felületek:
•
•
•

csempe
Járófelület
ajtó(belső)

A szociális helyiségekben a napi takarításnál is fertőtlenítő hatású tisztítószerrel kell a padlót
felmosni.
A csempefelületeket a fertőtlenítő eljárásnak megfelelően kétvödrös eljárással kell tisztítani.

Szemetesek és területük tisztítása
Cél:
Eszközök:

Minden szemét és ételmaradék eltávolítása, a szemetesek és területük
higiéniailag tisztává tétele
Mikroszálas törlők

Megjegyzés: A törlőkendő színkódja lehet kék vagy zöld. Nem alkalmazható azonos
törlőkendő a szociális helyiségek, a konyhák, az üvegfelületek takarítására. Az irodákban
található szemetesek és hamutálak letörlésére használt törlőkendő nem lehet azonos az irodai
kendővel.
1. Előkészület:
- a terület előkészítése, a szemetesek elmozdítása,
- a nagyobb szemétdarabok és ételmaradékok összegyűjtése.
2. Alkalmazott tisztítószerek:
- Melléklet szerint, fertőtlenítő hatású szerek
Munkavégzés:
a) tisztítószeres oldat összeállítása
- a használt tisztítószer, vegyszer kimérése az előírt higítás szerint.
b) tisztítás
- törlőruhával vagy súrolókefével a szemetes teljes belső és külső felületének megtisztítása
- a törlőruha folyamatos öblítése,
- a tisztítóoldat cseréje szükség esetén.
c) utómunkálatok
- szemetesek visszahelyezése
- takarítóeszközök letisztítása, kijelölt helyen való elhelyezése
3. A munka ellenőrzésének minőségi szempontjai:
a.) a felületek tiszták, szárazak és foltmentesek

