
Лизоформ България ООД
Дезинфекционен план за кухни и общи помещения

Области на 
дезинфекция

         Препарат      Концентрация   Време за действие Приготвяне на          
разтвора

Методи на 
приложение

Честота на 
дезинфекция

Измиване на ръце Wasa soft; Wasa 2000; Majola Готов за употреба Навлажнявате ръцете и 
мишниците след което 
нанасяте избрания от вас 
препарат. Измивате и 
изплаквате добре след 
което оставяте на изсъхне.

Преди започване на 
работа,при смяна на 
помещение,след работа със 
сурово месо,салата и 
зеленчуци. След ползване 
на тоалетна.

Хигиенна дезинфекция на 
ръце

AHD 2000 Достатъчно количество              Мин. 30 сек. Готов за употреба Сухите ръце да бъдат добре 
навлажнение с препарата и 
да не се спира разтъркване 
в продължение на 30 сек.

Преди започване на 
работа,при смяна на 
помещение,след работа със 
сурово месо,салата и 
зеленчуци. След ползване 
на тоалетна.

Поддържане и предпазване 
на ръце

Majola H5- Creme Готов за употреба Да се втрие добре върху 
сухи ръце.

Преди работа и след 
измиване и дезинфекция на 
ръцете.

Регенерация и предпазване 
на кожата

Luphenil Готов за употреба Да се втрие добре върху 
сухи ръце.

Преди работа и след 
измиване и дезинфекция на 
ръцете.

Работни повръхности 
почистване и дезинфекция

Lysoformin Spezial                      0,25 %                     1 час 20 мл. концентрат в 8 литра 
вода.

Измиване с разтвора след 
което се изплаква с вода.

След всеки работен 
процес,след работа с 
месо,птици и мръсни 
зеленчуци.

Складове и хладилни 
помещения

Lysoformin Spezial                      0,25 %                    1 час 20 мл. концентрат в 8 литра 
вода.

Измиване с разтвора след 
което се изплаква с вода.

Един път седмично.

Транспортни средства за 
хранителната 
промишленост

Lysoformin Spezial                      0,25 %                    1 час 20 мл. концентрат в 8 литра 
вода.

Измиване с разтвора след 
което се изплаква с вода.

След всяко използване.

Уреди Lysoformin Spezial                      0,25 %                    1 час 20 мл. концентрат в 8 литра 
вода.

Измиване с разтвора след 
което се изплаква с вода.

След всяко използване.

Линии за измиване на 
съдове

Lysoformin Spezial                      0,25 %                    1 час 20 мл. концентрат в 8 литра 
вода.

Измиване с разтвора след 
което се изплаква с вода.

След приключване на 
работа.

Дезинфекция на кофи за 
отпадъци

Lysoformin Spezial                      0,25 %                    1 час 20 мл. концентрат в 8 литра 
вода.

Измиване с разтвора след 
което се изплаква с вода.

След всяко изпразване на 
кофите.

Тоалетни и санитаря Lysoformin Spezial                      0,25 %                    1 час 20 мл. концентрат в 8 литра 
вода.

Измиване с разтвора след 
което се изплаква с вода.

Всеки ден.

Подове Lysoformin Spezial                      0,25 %                    1 час 20 мл. концентрат в 8 литра 
вода.

Измиване с разтвора след 
което се изплаква с вода.

Един път дневно след 
приключване на работа и 
при нужда.

Стени Lysoformin Spezial                      0,25 %                    1 час 20 мл. концентрат в 8 литра 
вода.

Измиване с разтвора след 
което се изплаква с вода.

На всеки 4 седмици или при 
нужда.
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