KitchenPro
Renare • Säkrare • Sundare

Den första utmaningen är att etablera ett rent
och säkert kök
Nyckelutmaningar:
Livsmedelssäkerhet
Personalsäkerhet
Produktivitet

Halkolyckor orsakade av

blöta eller hala golv
och felaktig användning av farliga

produkter, t ex frätande
brukslösningar, är bland de vanligaste
incidenterna som förekommer inom
livsmedelsberedning.

”En livsmedelsverksamhet som inte följer
HACCP-principerna kan resultera i dryga böter
eller att verksamheten tvingas stänga, för att
inte tala om risken för att skada kunderna.”*

ÄVEN MED GOD
RISKBEDÖMNING
OCH FÖREBYGGANDE
ÅTGÄRDER KAN DET
SKE OLYCKOR.
* Good practice: accident prevention in HORECA
Europeiska arbetsmiljöbyrån E-fakta 23

KitchenPro hjälper till att upprätthålla en
god hygienisk standard
KitchenPro – kökshygienprogrammet
Innovativa produkter och system
Bäst hygien på ett säkert sätt

KitchenPro
Manual

Spar tid och kontrollera kostnaderna
Regelbunden utbildning och support på plats
Miljöanpassade lösningar

KitchenPro
Wash’n Walk

KitchenPro
Greaselift

”Korskontamination är en av de

vanligaste orsakerna till
matförgiftning. Det sker
när skadliga bakterier sprids
till livsmedel från andra livsmedel,
ytor, händer eller utrustning”*

KitchenPro
Duo

KitchenPro
Des

KitchenPro
Des Special

KitchenPro
AziDes

KITCHENPRO DES ÄR
BAKTERICID- OCH
FUNGICID ENLIGT EN1276,
EN1650 OCH EN13697,
OCH EFFEKTIVT MOT

NOROVIRUS.
*Food Standards Agency, Storbritannien. www.food.gov.uk

Kaustikbaserade ugnsrengöringsmedel som
används felaktigt kan orsaka frätskador,
ögonirritation och skador på andningsorganen

Greaselift™
Är det enda kaustikfria avfettningsmedlet som ger förstklassigt resultat utan att personlig
skyddsutrustning behövs
Effektvitet har betydelse ...

Säkerhet har betydelse...

Hållbarhet har betydelse ...

Lika effektiv som kaustikbaserade avfettningsmedel

Bidrar till en säkrare
arbetsmiljö

Minskad miljöbelastning

Tränger snabbt in i fettet

Ingen personlig
skyddsutrustning behövs

Perfekt för grov- och daglig
rengöring av ugnar, grillar,
huvar och ventiler
Aluminiumsäker
Enkel att använda

60 %

av skadeståndskraven
för arbetsskador under 2010 och 2011
gällde hudirritationer

Lätt biologiskt nedbrytbar

Eliminerar de risker som
normalt förknippas med frätande
ugnsrengöringsmedel

Doseras i återanvändningsbara
sprayflaskor, vilket minskar
mängden förpackningsavfall
betydligt

Inga giftiga ångor, säker för
personal som arbetar i närheten

=

17 %

av arbetsskadorna handlade om
problem med andningsorganen*

* Berufsgenossenschaft für Nahrungsmittel und Gastgewerbe, 2013

Feta golv utgör en allvarlig halkrisk, speciellt
nära grillar och fritöser
Golvrengöring utan
Angriper fettbeläggningar
på hala köksgolv och reducerar halkrisken.
Banbrytande teknologi. Patenterad
formula som använder enzymer för
förstklassig rengöring.
Ingen eftersköljning behövs. Lämna
bara produkten på golvet och låt det verka

0 veckor

0–3 veckor

Äter fett. Speciella enzymer bryter ner
alla typer av köksfett
Kontinuerlig effekt. Enzymerna jobbar
under och efter appliceringen
Koncentrerad rengöring. Få extra
rengöring exakt där det behövs
Hållbart. Ingen eftersköljning
spar vatten. Fungerar i kallvatten

3–6 veckor

Studier visar att Wash ’n Walk
ökar friktionen vilket
gör golven säkrare.

Ecolabs representanter arbetar nära er
personal vilket hjälper er att koncentrera er på
huvuduppgiften utan att behöva kontrollera
att de rätta rengöringsprocedurerna följs.

IDENTIFIERA BEHOV
PROGRAMVAL
IMPLEMENTERING
UTBILDNING
REGELBUNDEN SERVICE
RAPPORTERING

KitchenPro: Produktöversikt
KITCHENPRO WASH ’N WALK

Enzymbaserat rengöringsmedel för köksgolv

2x2L

9081930

KITCHENPRO GREASELIFT

Grillrengörings- och avfettningsmedel

2x2L

9079400

KITCHENPRO MANUAL

Handdiskmedel

2x2L

9081910

KITCHENPRO DUO

Allrengöringsmedel för kök och golv

2x2L

9081970

KITCHENPRO DES

Rengörings- och desinfektionsmedel

2x2L

9081990

KITCHENPRO DES SPECIAL

Rengörings- och desinfektionsmedel

2x2L

9079720

KITCHENPRO AZIDES

Surt rengörings- och desinfektionsmedel

2x2L

9082010

Alla KitchenPro-produkter är ofarliga som brukslösningar
och kräver ingen personlig skyddsutrustning

KitchenPro: Dispensrar
Inget spill
Ingen kontakt
med koncentrat
I brukslösningar
Säkra och ej 			
märkningspliktiga
brukslösningar
Avsevärt mindre
förpackningsavfall
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Ecolab Inc.
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