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HYGIEJNISKE
 VÅDRUM

Ved rengøring af vådrum er det vigtigt at arbejde aseptisk ved at starte med de mest rene overflader og 
bevæge sig mod de mest snavsede. 
Benyt produkter, der er specielt udviklet til sanitetsrengøring og som effektivt fjerner snavs og  
forebygger kalkaflejringer. 
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STEP 1:
GENOPFYLD PAPIRPRODUKTER OG SÆBE
Tjek om papirprodukterne og sæbedispenseren skal fyldes op eller 
erstattes med en ny.

STEP 2:
TØM AFFALDSBEHOLDERE
Husk at tage handsker på, inden du starter. Tjek alle affaldsbeholdere og 
aftør dem ud- og indvendigt. Glem ikke at tilføje en ny, tom pose.

STEP 3:
RENGØR ASEPTISK
Start altid med at rengøre de mest rene overflader og arbejd dig mod de 
mest snavsede. Arbejd også oppefra og ned. Start med stikkontakter og 
arbejd dig mod inventaret i vådrummet.  
 
Aftør alle overflader med en mikrofiberklud. Vend kluden og brug en ren 
flade, når du bevæger dig til den næste overflade, der skal aftørres. Udskift 
kluden med en ren, når alle flader på kluden er brugt.

 
Vask og rengør håndvasken med en børste og skyl efterfølgende med rent 
vand. Tør overskydende vand væk. 
 
Påfør en tilstrækkelig mængde WC Gel i toilettet og fordel det med toilet-
børsten. Lad produktet virke, børst og skyl efter. 

STEP 4:
RENGØR OG VASK GULVET  
Afslut rengøringen ved at feje eller 
støvsuge gulvet rent for alt snavs og 
vask det derefter rent med en moppe.

HUSK ALTID:
ERGONOMI OG SIKKERHED
Husk god ergonomi i hvert trin af  
arbejdet. Brug ikke for meget vand, 
når gulvet rengøres, for at undgå at 
det bliver glat.  
 
Hvis gulvet stadig føles glat efter vask, 
skal du huske at advare brugerne om 
det.

GLEM IKKE 
SPEJLENE

Den sidste finesse for et rent og 
hygiejnisk vådrum er at  

pudse spejle.

Kiilto Window Spurt er et  
bruger- og miljøvenligt 

produkt, der gør rengøring af 
spejle let og sikrer et perfekt 

resultat.

PRO TIP TIL DE 
BEDSTE PRODUKTER

Easydes Spray er et desinficerende rengøringsmddel, der er klar til brug 
og er perfekt til desinficering af stikkontakter, toiletbræt og andre  

overflader, der tåler alkohol. 

Kiilto WC Gel er en toiletrens til daglig rengøring af toiletkummer og  
urinaler. Den fjerner effektivt kalk, rust og urinstensbelægninger.  

Tyktflydende, med farve og frisk duft. Svanemærket.

Kiilto Rosita er en sanitetsrengøring, der reducerer dannelsen af  
aflejringer. Produktet har en behagelig duft. Svanemærket.  

Kiilto Kasperi er perfekt til det mere genstridige snavs. Den fjerner  
effektivt aflejringer og har en mild duft. Også egnet til personer med 

allergi. Svanemærket.

FLASKER LAVET AF
GENANVENDT

PLASTIK

ET MINDRE  
CO2 AFTRYK


