Siivousvälineiden ja siivoushuoneen

PUHDISTUS

Vain puhtailla siivousvälineillä pinnat saadaan siivotessa puhtaiksi. Työpäivää suunniteltaessa
varataan aina aikaa kaikkien käytettyjen siivousvälineiden ja -koneiden sekä siivoushuoneen
puhdistamiseen työpäivän päätteeksi.
Asiakkaalle työvälineiden ja siivousvaunun puhtaus ja kunto kertovat siivoojan ammattitaidosta.
Oikea ja riittävä puhdistus myös takaavat, että siivousvälineet ja -koneet kestävät käytössä koko
niille luvatun käyttöiän.
Työvälineiden puhdistuksessa noudatetaan aseptista työjärjestystä. Seuraavassa ohjeita
työvälineiden puhdistukseen.

SIIVOUSPYYHKEIDEN JA MOPPIEN PUHDISTUS
On tärkeää, että siivouksessa käytetään puhtaita siivouspyyhkeitä
ja moppeja. Erityisen tärkeää se on, kun puhdistetaan kosketus
pintoja. Likaisella työvälineellä vain levitetään likaa.
Oikea puhdistus takaa mikrokuituisille siivouspyyhkeille ja
mopeille niille luvatun käyttöiän. Pesu kuluttaa mikrokuitua
enemmän kuin sen käyttö, siksi valmistajan antamia ohjeita
tulee aina noudattaa.
1. Poista irtolika mopeista mopinpuhdistuskoneella tai -laitteella,
veden- tai pölynimurilla tai harjaamalla roskat jätesäkkiin.
Älä ravistele, sillä se levittää lian pinnoille ja hengitysilmaan.
2. Lajittele siivouspyyhkeet ja mopit ohjeiden mukaisesti.
Yleisohjeena
– mikrokuidut erilleen muusta pyykistä
– lattia- ja kalustevälineet erillään toisistaan

max 60° C

3. Pese siivouspyyhkeet ja mopit mopinpesukoneella
– täytä 2/3 osa pesurummun tilavuudesta
– annostele pesuaine ohjeen mukaisesti, esipesussa
ei käytetä pesuainetta
– valitse pesulämpötila, 60 – 90 astetta, saamasi ohjeen
mukaisesti
4. Jos et ota siivouspyyhkeitä ja moppeja heti käyttöön, kuivaa
ne kuivausrummussa
– kuivauslämpötila korkeintaan 60 astetta ja lyhyt ohjelma
– varmista, että kätesi ovat puhtaat ennen koskemista
pestyihin moppeihin ja siivouspyyhkeisiin
5. Laita kuivat siivouspyyhkeet ja mopit puhtaisiin säilytys
laatikoihin tai hyllylle puhtain käsin
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SIIVOUSVÄLINEIDEN PUHDISTUS
1. Pyyhi moppi- tai kuivainpyyhkimen varsi nihkeällä tai kostealla
siivouspyyhkeellä. Pyyhi tai pese moppikehys. Huomioi
etenkin ne kohdat, joista pidät mopatessa kiinni käsilläsi.
Laita puhtaat välineet välinetelineeseen.
2. Pyyhi tai pese lakaisin ja rikkalapio niiden likaisuudesta
riippuen. Laita ne siivousvaunun välinepidikkeeseen sen
jälkeen kun myös siivousvaunu on puhdistettu.
3. Puhdista kaikki muutkin käyttämäsi käsityövälineet ja
annostelupullot. Laita ne säilytyspaikoilleen.
4. Pese siivoussangot sekä moppien ja siivouspyyhkeiden
säilytysastiat kansineen. Kuivaa astiat tai jätä ne kuivumaan
ilmavasti.
5. Pyyhi siivousvaunun runko, etenkin työntökahva. Puhdista
siivousvaunun pyörät ajoittain. Helppo tapa puhdistaa vaunujen pyörät on laittaa lattialle kaksi puhdasta ja kostutettua
siivouspyyhettä ja liikuttaa vaunuja pyyhkeiden päällä.
6. Puhdista suojakäsineet ja muut käyttämäsi suojaimet.
Laita kuivumaan ilmavasti.
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SIIVOUSKONEIDEN PUHDISTUS
Siivouskone puhdistetaan huolellisesti jokaisen käytön jälkeen.
Puhdistus takaa koneiden toimintavarmuutta, lisää niiden käyttö
ikää ja käyttöturvallisuutta

Pölynimurin puhdistus
1. Imuroi tarvittaessa irtolika pois lattiasuulakkeesta.
2. Irrota liitäntäjohto pistorasiasta.
3. Tarkista, kuinka täysi pölypussi on. Vaihda pölypussi, jos se
on enemmän kuin 2/3 täynnä. Tarkista suodattimen ja poisto
ilmansuodattimen puhtaus. Vaihda ne, jos ne ovat likaiset.
4. Pyyhi koneen runko ja pyörät nihkeällä siivouspyyhkeellä.
5. Puhdista liitäntäjohto nihkeällä siivouspyyhkeellä ja tarkista
samalla, että liitäntäjohto on ehjä. Jos liitäntäjohdossa on
vaurio, ilmoita esimiehellesi. Laita liitäntäjohto pidikkeisiin.
6. Pyyhi imuputket ja imuletku.
7. Laita imuri sille varatulle paikalle siivoushuoneessa.

Veden- ja pölynimurin puhdistus
veden imuroinnin jälkeen
1. Irrota liitäntäjohto pistorasiasta.
2. Tyhjennä säiliö. Pese säiliö ja puhdista ylitäyttösuoja.
Kuivaa säiliö tai jätä kuivumaan ilmavasti.
3. Pese lattiasuulake ja aseta kuivumaan siten, ettei kumilista
painu.
4. Pyyhi koneen runko ja pyörät nihkeällä siivouspyyhkeellä.
5. Puhdista liitäntäjohto nihkeällä siivouspyyhkeellä ja tarkista
samalla, että liitäntäjohto on ehjä. Jos liitäntäjohdossa on
vaurio, ilmoita esimiehellesi.
6. Pyyhi imuputket ja imuletku.
7. Laita imuri sille varatulle paikalle siivoushuoneessa.

Yhdistelmäkoneen puhdistus
1. Tyhjennä, pese ja huuhtele likavesisäiliö, jolloin myös lika
veden tyhjennysletku puhdistuu. Puhdista ylitäyttösuoja.
Pyyhi kannen tiivisteet kostealla siivouspyyhkeellä.
2. Tyhjennä puhdasvesisäiliö, ellet käytä konetta seuraavana
päivänä. Huuhtele säiliö ja puhdista puhdasvesisuodatin.
3. Irrota ja pese harja tai puhdista vetoalusta, jos se on irro
tettava. Laita harja ja vetoalusta kuivumaan siten, etteivät
harjakset tai vetoalusta painu.
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Pese laikat valmistajan ohjeiden mukaan joko juoksevan
veden alla laikan keskiöllä hangaten tai mopinpesukoneessa.
Laita laikat kuivumaan tasaiselle alustalle tai muuten siten,
että ne eivät pääse taittumaan.
4. Irrota ja pese imusuulake. Tarkista imusuulakkeiden kumien
kunto. Jos ne ovat kuluneet, eikä kone enää kuivaa lattiaa
hyvin, käännä tai vaihda kumi/kumit tai ilmoita esimiehelle.
5. Pyyhi koneen runko, suojalista ja pyörät nihkeällä tai kostealla
siivouspyyhkeellä.
6. Laita akut lataukseen.

Lattianhoitokoneen puhdistus
1. Varmista, että liitäntäjohto ei ole kiinni pistorasiassa.
2. Irrota laikka ja vetoalusta (ellei se ole kiinteä) tai harja.
– Pese harja tai puhdista vetoalusta. Aseta ne kuivumaan
siten, etteivät harjakset tai vetoalusta painu.
– Pese laikka valmistajan ohjeiden mukaan laikan keskiötä
käyttäen tai mopinpesupesukoneessa. Laita kuivumaan
tasolle tai muulla tavoin siten, ettei laikka pääse taittumaan.
3. Pyyhi koneen runko nihkeällä siivouspyyhkeellä. Puhdista
huolellisesti erityisesti ohjauskahvat. Pyyhi myös suojalista
ja pyörät.
4. Puhdista liitäntäjohto nihkeällä tai kostealla siivouspyyhkeellä. Tarkista samalla, että liitäntäjohto on ehyt. Kiinnitä liitäntä
johto.
5. Laita lattianhoitokone sille varatulle paikalle siivoushuoneessa.

SIIVOUSHUONEEN PUHDISTUS
1. Pyyhi kaikki tasopinnat sekä kosketuspinnat kostealla
pyyhkeellä.
2. Huolehdi, että tavarat ovat siististi omilla paikoillaan koreissa,
hyllyillä ja välinetelineissä.
3. Pese allas ja säännöllisesti myös käsisuihkun suihkupää.
4. Puhdista mopinpesukoneen runko ja erityisesti kosketus
kohdat, luukun tiiviste ja pesuainekaukalo. Puhdista kuivausrummun runko ja erityisesti kosketuskohdat sekä luukun
nukkasihti ja tiiviste jokaisen käytön jälkeen. Huolehdi, että
jaksoittaiset, käyttöohjeiden mukaiset puhdistustyöt tulevat
tehtyä. Puhdista likavesiallas tarvittaessa.
5. Kosteapyyhi tai pese ja kuivaa lattia. Puhdista lattiakaivot.
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