
Středisko 1211

Čištěná plocha nebo zařízení Postup čištění

Používané čistící prostředky a jejich 

ředění Pomocné prostředky Použitá mechanizace Upozornění na zvláštnosti

Kryty el. světel Kryty světel omýt po Raj (50ml na 10l) prachovka mikro, houbička s padem Tato činnost se provádí

vypínačů a zásuvek odborné demontáži Krystal písek(neředí se) gumové rukavice, kbelík výhradně s elektrikářem, který

Zásuvkya vypínače se otírají zajistí bezpečnou demontáž

pouze vlhkou prachovkou a montáž

Skleněné přepážky, Rozmýt rozmývákem a setřít Lesk (neředí se),Hit (50ml na 10l) umělá kůže, prachovka mikro oknařská souprava, vědro 10l denně odstaňovat otisky prstů

stěny a dveře stěrkou, dočistit a doleštit umělou žiletky na odstraňování nečistot

mytí oken kůží nebo prachovkou

u oken omytí rámů

Nábytek/ skříně, stoly, židle / Vlhkou prachovkou setřít volnou prachovka mikro, rozprašovací lahev úklidový vozík s vybavením Při práci nad 1,70m používat 

okenní parapety plochu stolů,odstranit otisky prstů gumové rukavice schůdky. Je zakázáno stoupat

a viditelné znečištění, otřít lampičky Brial Action plus(10-40ml do 10l) na jakékoliv zařízení kanceláře

a telefonní přístroj, 1x týdně

ošetřit celou plochu nábytku.

Počítače neotírat.

Vynášení odpadků třídění odpadu, plast, papír, směsný sáčky 50x60, 63x85, PE 120l úklidový vozík s vybavením dbát na třídění odpadu

výměna sáčků Raj (50ml na 10l)

1x týdně vymytí odpadkových nádob

Podlahové plochy PVC, koberce Vysátí koberců, zamést prach a Raj (50ml na 10l) smeták, lopatková souprava úklidový vozík s vybavením Zajistit mokré plochy výstražnými

mramor., kamenné a plovoucí odstranit nečistoty, které nebude gumové rukavice, vysavač kužely

Čištění koberců mokrou cestou

možné odstranit setřením.Setřít na mokro plochým 

mopem nebo třásňovým mopem, osmičkovými tahy 

směrem k sobě. Po ukončení prací mop vymáchat a 

uložit tak, aby mohl schnout.

 Wittol 25ml na 8l vody, mokrá cesta - 

Purex T
žiletky na odstraňování žvýkaček, extraktor na čištění koberců četnost úklidu

Sanitární prostory Podlahy, sprchové kouty, WC mísy WC Revo, Revo, Krystal písek houbička s padem, gumové úklidový vozík s vybavením denně odstraňovat v pravidelném

umyvadla, zrcadla. tekutý , Stopbakter (neředit) rukavice režimu, jinak dle potřeby

Podlaha mopem, sprchové kouty, umyvadla, WC mísy 

setřít vlhkou prachovkou nebo houbičkou s padem a 

zrcadla umělou kůží. Doplňování hyg. potřeb

Bref závěs,Bríse sprej,Bríse vůně rozprašovací láhev, prachovka mikro

Za dodržování zodpovídá ÚO/ÚM střediska. Schválil: Platné od 1.11.2006

Jaroslav Veselý, PŘ

Technologické postupy pro pravidelný úklid

Pozn. V případě používání dráždivé chemie se používají i ochranné brýle


