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Guidelines for rengøring og desinficering af bygninger/faciliteter der 
genåbner efter nedlukning på baggrund af et COVID-19-udbrud.    
(som konsekvens af SARS-CoV-2 (Coronavirus)) 

Opsummering
Denne brochure giver:
• Opsummering af karakteristika for SARS-CoV-2 (Coronavirus), og sikkerhedsforanstaltninger.
• Anbefalinger der gælder for rengøringspersonalets personlige sikkerhed, samt hvordan og med 

hvilke værnemidler (PPE) de skal forholde sig. Den indeholder også generisk vejledning for PPE i en 
pandemisk situation.

• Anbefaling til rengøring og desinfektion ved genåbning af en bygning/facilitet, hvis der er en 
potentiel risiko.
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SARS-CoV-2 (Coronavirus) karakteristika 
Hvad er COVID-19? 
Akutte luftvejsinfektioner (ARI’er) er en afgørende årsag til sygdom og dødelighed som følge af smitsom sygdom 
overalt i verden – især blandt de yngste og ældste mennesker i lav- og mellemindkomstlande. Infektioner, typisk 
forårsaget af vira eller blandede virale bakterielle infektioner, kan være smitsomme og sprede sig hurtigt. 

Anbefaling ved udbrud 
I områder med udbrud og hvor der er mistanke om udbrud, anbefales alle personer at øge håndhygiejnen ved 
enten af vaske hænder grundigt med vand og sæbe eller ved at desinficere hænderne med håndsprit (hvis ikke 
håndvask er muligt). Håndhygiejne bør udføres forebyggende af alle, uanset om du har symptomer eller ej. 
Masker skal bruges af mennesker, der kan blive smittet eller personer, som passer syge patienter. Anbefalinger 
for brug af masker i det offentlige rum er forskellige fra land til land. Vi anbefaler at følge de nationale 
vejledninger (Sundhedsstyrrelsen og Statens Serum Institut) på sst.dk/da/corona eller alternativt anbefalingerne 
fra WHO eller ECDC. Hyppigt berørte overflader skal holdes grundigt rene og desinficerede. Derudover skal 
personer med symptomer på luftvejssygdom evalueres, og ikke være på arbejdet indtil 72 timer efter 
symptomernes ophør og mindst 7 dage efter at symptomerne startede. De tydeligste symptomer på COVID-19 
er feber, åndedrætsbesvær og hoste, men disse symptomer er ikke altid tilstede og andre symptomer som fx 
kulderystelser, muskelsmerter, hovedpine, ondt i halsen og nedsat smags- og lugtesans er også almindelige 
symptomer på COVID-19. 

Symptomer  
De fleste mennesker der smittes med akutte alvorlige luftvejssygdomme, såsom svær viral lungebetændelse, 
SARS-CoV, MERS-CoV og andre, udvikler ofte alvorlige luftvejsproblemer med symptomer på feber, hoste og 
åndenød. 

Sådan spredes den blandt mennesker 
Selvom viden om transmissionstilstande er i konstant udvikling, indikerer den nuværende dokumentation, at 
den primære overførelsesmåde for de fleste akutte luftvejssygdomme, inklusive COVID-19, er gennem 
spytpartikler fra hoste eller nysen. Overførsel gennem kontakt med kontaminerede overflader kan også 
forekomme på folks tøj.
Smittespredning fra inficerede gæster til andre mennesker er blevet observeret med mange sygdomme. Derfor 
lukker flere af disse offentligt åbne steder under epidemier eller pandemier. 

Gennem spytpartikler 

Når smittede mennesker hoster, 
nyser eller taler 

Gennem berøring 

Berøring af kontaminerede 
genstande eller overflader 

Sådan overføres SARS-CoV-2 fra person til person Sådan overføres SARS-CoV-2 fra person til person 

Overførsel fra person til person
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Rene hænder  
Enkeltpersoner bør praktisere håndhygiejne på afgørende tidspunkter for at forhindre overførslen af sygdomme 
til andre. Det vil sige straks ved ankomsten til arbejdspladsen, efter berøring af forurenede overflader og efter 
kontakt med andre personer. 
Vask med sæbe og vand. Der er ingen erstatning for håndvask. Almindelig håndvask er meget effektiv til fysisk 
at fjerne snavs og bakterier. 
Hånddesinfektion med håndsprit, hvis ikke håndvask er muligt, eller som et supplement til håndvask og 
yderligere sikkerhed, hvis der stadig er virus på hænderne. Alkohol kan dræbe bakterierne på hænderne, men 
kan ikke rengøre dem. Hvis dine hænder er snavsede, skal du først foretage grundig håndvask. 
Dæk din næse og mund med en klud/serviet når du hoster eller nyser og bortskaf den straks efter brug – foretag 
straks efter håndhygiejne. Undgå at røre dine øjne, næse og mund med uvaskede hænder. 
Undgå tæt kontakt med inficerede personer, og brug en personlig beskyttelsesmaske efter behov. 
Bortskaf masker efter brug, del ikke masker med andre og udfør håndhygiejne. 
Kasser engangsværnemidler (PPE) efter brug og foretag håndhygiejne. 
Opsaml genanvendelige værnemidler (PPE) – fx forklæder – i en lukket vandopløselig pose til særlig hygiejnisk 
vask umiddelbart efter brug og foretag håndhygiejne. 

Miljøvenlige hygiejneanbefalinger til forbedret rengøring/desinfektion:
• Implementer en standardiseret desinfektionsprocedure til ofte berørte kontaktflader og brug 

desinfektionsmidler, der er certificeret og med de rigtige krav til effektivitet, og som er sikre for mennesker og 
overflader. 

• Rengør værelser, der ikke er påvirket af SARS-CoV-2 (Coronavirus) inden der fortsættes til forurenede områder. 
• Fokuser rengøring og desinfektion på overflader med hyppig berøring som fx dørhåndtag, gelændere, 

skylleknapper, vandhaner osv. 
• Tag kun værnemidler (PPE) af i rene omgivelser, og behold dem der. Genanvendelige værnemidler skal 

indsamles og desinficeres inden genbrug. Engangsværnemidler (PPE) bortskaffes efter brug. 
• Rengøringsklude skal efter brug (med mindre det er engangsklude) håndteres som vasketøj til desinfektion 

ifølge de specielle SARS-CoV-2 godkendte hygiejniske vaskeanvisninger. 

Behandling og indsatser 
For mere information om, hvad du skal gøre, hvis du har mistanke om udbrud med højrisiko 
eller selv oplever symptomer på luftvejssygdom: ssi.dk 

Personlige sikkerhedsforanstaltninger
Retningslinjerne nedenfor giver personlig sikkerhed ved udbrud. De skal følges af alle, der bor i et område, hvor 
der er en identificeret risiko i nærheden. De hjælper også med at eliminere spredning af virussen på et 
personligt niveau.

Instruktioner til rengøringspersonale 
Håndhygiejne – grundig håndvask med sæbe og vand eller foretag hånddesinfektion med håndsprit inden du 
tager personlige værnemidler på (PPE). 
• Personer der gør rent, skal overholde forholdsregler for kontakt, som inkluderer et forklæde med ærmer og 

handsker. Masker og ansigtsbeskyttelse er kun nødvendigt, hvis der er sandsynlighed for sprøjt i ansigtet kan 
ske under rengøring (som ved intensiveret rengøring). 

• Hvis værnemidler (PPE) forurenes skal du fjerne dem og udføre håndhygiejne og skifte til rene værmemidler 
(PPE).
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De lokale myndigheders retningslinjer 

Hvis pandemien vokser hurtigt, kan de lokale myndigheder muligvis træffe en beslutning om at lukke nogle 
eller alle offent lige / private kontorer eller bygninger, for at begrænse smittespredning til andre. Dette betyder i 
praksis, at disse bygninger er helt lukkede i et bestemt tidsrum, og folk anbefales at blive hjemme. 
I denne periode spreder virusset sig ikke på dette sted/denne lokation, og alle fugtige områder og kontaktflader 
er helt tørre. Evidens fra både SARS og SARS-CoV-2, der forårsager COVID-19, viser, at den aktive virus kun vil 
overleve i en begrænset periode under disse forhold. Mængden af tid, som virussen overlever i miljøet, afhænger 
af overflademateri alet, temperaturen og fugtigheden blandt flere faktorer. Flere undersøgelser viser, at 
coronavirus overlever på forskellige overfladematerialer fra mellem et par timer og op til 9 dage. Herefter er den 
inaktiv. 

Forberedelse inden åbning 

Retningslinjer for SARS og nu for SARS-CoV-2 fokuserer på at stoppe risikoen for at have forurenede områder 
med aktiv virus, og sikre, at personale og gæster kan komme ind i bygningen og starte de normale rutiner på 
arbejdet eller med fritidsaktiviteter, som de gjorde inden pandemien. 
Det er meget vigtigt at følge 2-trins sekvensen, når du anvender rengøringsprodukter med 2-trins procedurer. 
Når der anvendes et desinfektionsmiddel til et rengøringsmiddel med 1 trin, er det kun nødvendigt at aftørre 
overfladen. 
• Trin 1 – Rengør overflader. Rengøring skal udføres som sædvanligt efter de normale rengøringsprocedurer. 

Vær opmærksom på, at rengøringspersonalet stadig skal beskyttes i dette arbejde, da der fortsat kan være en 
vis risiko for virus, hvis bygningen kun er blevet lukket i en kort periode. Ifølge SSI kan man vende tilbage til 
standard rengørings- og desinfektionsprocedurer, hvis der er gået mere end 7 dage siden den syge person 
besøgte eller brugte bygningen. 

• Trin 2 – Udfør overfladedesinfektion på alle kontaktflader med hyppig berøring. Disse skal rengøres for synligt 
snavs, (trin 1) og derefter udføres desinficering med desinfektionsmidler, der er effektiv mod coronavirus. 
Denne praksis bør følges efter åbning, hvis der stadig er en potentiel risiko. 

Generiske principper for rengøring:
• Start rengøring oppefra og arbejd nedad. 
• Start længst væk i rummet og arbejd baglæns mod døren. 
• Start med tørrengøring og afslut med vådrengøring. 

• Oprethold et konstant flow og arbejd i urets retning for at undgå helligdage. 

På de følgende sider finder du retningslinjer for både rengøring og desinfektion af de mest almindelige                

bygninger / områder

Rådgivning om rengøring og desinfektion i forhold til 
genåbning af et sted der har været lukket ned pga. udbrud 

Behandling og indsatser 
For mere information om, hvad du skal gøre, hvis du har mistanke om udbrud med højrisiko 
eller selv oplever symptomer på luftvejssygdom: ssi.dk 
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Rengøring – bedste praksis 
Hvis der efter genåbning stadig er potentielle risici, skal du øge rengøringsfrekvensen. Handsker og forklæde 
med ærmer skal bæres. Masker og ansigtsbeskyttelse er kun nødvenlig, ved risiko for stænk eller sprøjt. 
Rengøringsniveauet skal baseres på omfanget af ethvert udbrud:
• Vær omhyggelig med at desinficere alle overflader med hyppig berøring i gæsteværelser og også i offentlige 

områder.
• Hvis det er muligt, skal du gøre desinfektionsservietter og hånddesinfektion tilgængeligt ved alle 

indgangspartier til lobbier / receptioner og i offentlige områder til enhver der har brug for det. I 
sundhedssektoren kan masker leveres til patienter, men i andre typer faciliteter er de ikke nødvendige. Nogle 
faciliteter kan vælge at have dem tilgængelig, men dette er i øjeblikket ikke en del af anbefalingerne for 
folkesundhed for ikke-sundhedsfaciliteter.

Rengør og desinficer overflader med hyppig berøring i alle offentlige områder 

Ofte berørte kontaktflader (dørhåndtag, lyskontakter, elevatorknapper, vandhaner, gelænder på rulletrapper/trapper, 
receptionsdiske, bardiske, kantiner / borde i spiseområder, møbler i offentlige områder, fitnesscentre og fitnessudstyr osv.) 
skal regelmæssigt desinficeres, eller når der er synligt snavset. Brug desinfektionsmiddel, der er effektivt mod coronavirus.

Gør desinfektionsmidler eller desinfektionsservietter tilgængelige for alle ansatte.

Rengøring og desinfektion – yderligere anbefalinger
Nedenstående retningslinjer bidrager til personlig sikkerhed i en udbrudssituation. De skal følges af alle, der bor 
i et om råde, hvor der er identificeret risiko i nærheden. De hjælper også med at eliminere spredning af virussen 
på et personligt niveau.
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Pro Formula tilbyder dig relevant vejledning og gode råd om at udføre alle
rengørings- og desinfektionsprocedurer korrekt i din virksomhed.
Du kan hente materialerne på: 
proformula.com/dk
Vi anbefaler at du bruger vores rengøringsvejledninger sammen med de
foreslåede produkter for sikker rengøring og desinficering.

Se vores brugervenlige professionelle rengøringsvejledninger til alle områder i din virksomhed

Hent vores vægposter, hæng den op og hjælp dit personale med 
at udføre korrekt håndhygienje.
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Instruktioner til rengøringspersonalet 

Vi har identificeret og forbedret de mest almindelige rengøringsprogrammer, der er nødvendige. Disse skal hjælpe 
rengøringsteamet med at foretage deres vigtige rengøringsarbejde inden bygningen/faciliteten genåbnes. Rengøring-
smetoderne er baseret på eksisterende procedurer men med ekstra hygiejnisk sikkerhed og til sidst desinfektion i kritiske 
berøringsområder. 

Disse forbedrede almindelige rengørings- og desinfektionspraksisser er sammensat for at understøtte genåbningsproces-
sen i offentlige bygninger.

Rengørings- og desinfektionsprogrammer

Vi anbefaler intensiv og grundig rengøring og desinfektion af alle områder, især i bygninger/faciliteter hvor der har været 
mennesker med smitte inden man lukkede bygningen/faciliteten ned – og have ekstra fokus på overflader der hyppigt 
berøres.

Køkken- og restaurantmiljøer Side

Restaurant, bar, skole, cafeteria, kantine 9
Toiletter, omklædningsrum 10
Køkken 11

Hotelmiljøer Side

Gæsteværelse 12
Køkken 13
Toiletter, omklædningsrum 14
Fitnessområde, swimmingpool, baderum 15
Reception, lobby, trapper 16
Vaskeri 17

Bygninger, fx kontorer, skoler, universiteter Side

Auditorie, klasseværelse, mødelokale, kontor og bibliotek 18
Toiletter, omklædningsrum 19
Fitnessområde, swimmingpool, baderum 20
Reception, lobby 21
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Sun Professional Maskinopvask
Manuel og automatisk dosering
Dosering: Se produktinformation

Cif Professional Glas- &                       
Universalrengøring
Glasrens 
Dosering: 100%

Sun Professional 
Afspændingsmiddel
Manuel og automatisk dosering
Dosering: Se produktinformation

Cif Professional 
Universalrengøringsmiddel
Universalrengøring af overflader 
Dosering: Se produktinformation

Cif Professional Rengøring & 
Desinfektion
Rengøring og desinfektion i 
køkken 
Dosering: 100%

Generel overfladerengøring 

Udvalg af rekvisitter og maskiner fra Diversey

Guide til rengøring og desinficering
Vejledning for rengøring med ekstra desinfektionstrin på vigtige kontaktpunkter

Nyseskærm Stole

Alle håndtag (ikke kun 
dørhåndtag) Bordplader

Dispensere (fyldt op, i 
god stand, rene) Menukort

Bakker Kasseapparat og 
kortterminal

Diverse tilbehør i flasker 
og dispensere Touchskærme

Kontakter

Desinfektion af vigtige kontaktpunkter
Kontakt din salgskonsulent for at høre mere om de anbefalede 
desinfektionsmidler

KØKKEN- OG RESTAURANTMILJØER: 
RESTAURANT, BAR, SKOLER, CAFETERIA, KANTINER

TASKI 
MyMicro

TASKI 
Versa-
moppe

TASKI 
swingo 
350 B

Børster & 
skrabere

TASKI  
AERO 8
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Guide til rengøring og desinficering
Vejledning for rengøring med ekstra desinfektionstrin på vigtige kontaktpunkter

KØKKEN- OG RESTAURANTMILJØER: 
TOILETTER OG OMKLÆDNINGSRUM

Generel overfladerengøring

Cif Professional Glas- & 
Universalrengøring
Glasrens 
Dosering: 100%

Cif Professional Afkalker Til 
Badeværelse,
Sanitetsrengøring 
Dosering: 1% (sprayflaske)

Cif Professional 
Universalrengøringsmiddel
Universalrengøring af overflader 
Dosering: Se produktinformation

Domestos Professional 
Klorbaseret Gel Mould Free
Mugfjerner 
Dosering: 100%

Cif Cream Original
Fjerner besværlige pletter og 
snavs på overflader 
Dosering: 100%

Lux Professional Hand Wash
Håndvask 
Dosering: 100%

Domestos Professional 
Toiletrens Eco
Toiletrens 
Dosering: 100%

TASKI swingo 
350 B

TASKI Interiør-
moppe

Udvalg af rekvisitter og maskiner fra Diversey

Desinfektion af vigtige kontaktpunkter
Kontakt din salgskonsulent for at høre mere om de anbefalede 
desinfektionsmidler

Dørhåndtag Garderober

Kontakter Borde

Dispensere (fyldt op, i 
god stand, rene) Bænke

Håndtag på 
badeværelser, 
skylleknapper og 
amaturer

Affaldsspande

Toiletter (sæder og 
stænkvægge)

TASKI MyMicro 
/ TASKISUM

TASKI Ultra-
moppe
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Cif Professional 
Universalrengøringsmiddel
Universalrengøring 
Dosering: Se produktinformation

Sun Professional Flydende 
Opvaskemiddel Eco
Maskinopvask 
Dosering: Se produktinformation

Cif Professional Glas- & 
Universalrengøring
Glasrens 
Dosering: 100%

Lux Professional Hand Wash 
Håndvask 
Dosering: 100%

Cif Professional Rengøring & 
Desinfektion
Rengøring og desinfektion 
Dosering: 100%

Cif Professional Køkken Afkalker
Afkalkning i køkken 
Dosering: Se produktinformation

Cif Professional Ovn- & Grillrens
Rengøring af ovn & grill 
Dosering: 100%

Cif Professional Fedtfjerner
Alkalisk rengøring og gulvvask 
Dosering: Se produktinformation

Sun Professional 
Håndopvaskemiddel Eco
Håndopvask 
Dosering: Se produktinformation

Dørhåndtag Flader med håndkontakt

Kontakter Vandhaner

Dispensere (fyldt op, i 
god stand, rene) Bestik

Flader, der kommer i 
kontakt med fødevarer Touchskærme

TASKI 
MyMicro

TASKI 
Versa-
moppe

TASKI 
swingo 
455 B

Børster & 
skrabere

Sun Professional 
Afspændingsmiddel Eco
Maskinafspænding 
Dosering: Se produktinformation

Guide til rengøring og desinficering
Vejledning for rengøring med ekstra desinfektionstrin på vigtige kontaktpunkter

KØKKEN- OG RESTAURANTMILJØER: KØKKEN

Generel overfladerengøring

Udvalg af rekvisitter og maskiner fra Diversey

Desinfektion af vigtige kontaktpunkter
Kontakt din salgskonsulent for at høre mere om de anbefalede 
desinfektionsmidler
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Domestos Professional
Toiletrens
Toiletrens
Dosering: Se produktinformation

Cif Professional 
Universalrengøringsmiddel
Gulvvask 
Dosering: Se produktinformation

Domestos Professional Klor-
baseret Gel Mould Free
Mugfjerner 
Dosering: 100%

Ci Professional Glas- &
Universalrens
Glasrens 
Dosering: 100%

Cif Cream Original
Fjerner besværlige pletter og 
snavs på overflader 
Dosering: 100%

Cif Professional Afkalker til 
Badeværelse
Sanitetsrengøring 
Dosering: Se produktinformation

Lux Professional 2-in-1 Hair 
And Body Shampoo Eco
Håndvask og shampoo
Dosering: 100%

Dørhåndtag Armstole, 
armlæn

Håndvaske på 
badeværelser

Kontakter Fjernbetjening 
til aircondition Bordplader

Dispensere (fyldt 
op, i god stand, 
rene)

Fjernbetjening Minibar

Håndtag på møbler  Telefoner Afbryder på 
lampe

Toiletter (sæder 
og stænkvægge)

Udstyr på 
værelset 
(el-kedel, 
strygejern, 
hårtørrer)

Gelænder 
på balkon

Sikkerhedsbokse 

Håndtag på 
badeværelser, 
skylleknapper 
og amaturer

Kaffemaskine

TASKI Ultra-
moppe

TASKI  
AERO 8

TASKI Interiør-
moppe

TASKI 
MyMicro

Guide til rengøring og desinficering
Vejledning for rengøring med ekstra desinfektionstrin på vigtige kontaktpunkter

HOTELMILJØER: GÆSTEVÆRELSE

Generel overfladerengøring

Udvalg af rekvisitter og maskiner fra Diversey

Desinfektion af vigtige kontaktpunkter
Kontakt din salgskonsulent for at høre mere om de anbefalede 
desinfektionsmidler
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Cif Professional 
Universalrengøringsmiddel
Universalrengøring 
Dosering: Se produktinformation

Sun Professional Flydende 
Opvaskemiddel Eco
Maskinopvask 
Dosering: Se produktinformation

Cif Professional Glas- & 
Universalrengøring
Glasrens 
Dosering: 100%

Lux Professional Hand Wash 
Håndvask 
Dosering: 100%

Cif Professional Rengøring & 
Desinfektion
Rengøring og desinfektion 
Dosering: 100%

Cif Professional Køkken Afkalker
Afkalkning i køkken 
Dosering: Se produktinformation

Cif Professional Ovn- & Grillrens
Rengøring af ovn & grill 
Dosering: 100%

Cif Professional Fedtfjerner
Alkalisk rengøring og gulvvask 
Dosering: Se produktinformation

Sun Professional 
Håndopvaskemiddel Eco
Håndopvask 
Dosering: Se produktinformation

Dørhåndtag Flader med håndkontakt

Kontakter Vandhaner

Dispensere (fyldt op, i 
god stand, rene) Bestik

Flader, der kommer i 
kontakt med fødevarer Touchskærme

Sun Professional 
Afspændingsmiddel Eco
Maskinafspænding 
Dosering: Se produktinformation

Guide til rengøring og desinficering
Vejledning for rengøring med ekstra desinfektionstrin på vigtige kontaktpunkter

HOTELMILJØER: KØKKEN

Generel overfladerengøring

Udvalg af rekvisitter og maskiner fra Diversey

Desinfektion af vigtige kontaktpunkter
Kontakt din salgskonsulent for at høre mere om de anbefalede 
desinfektionsmidler

TASKI 
MyMicro

TASKI 
Versa-
moppe

TASKI 
swingo 
455 B

Børster & 
skrabere
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Guide til rengøring og desinficering
Vejledning for rengøring med ekstra desinfektionstrin på vigtige kontaktpunkter

HOTELMILJØER: TOILETTER OG OMKLÆDNINGSRUM

Generel overfladerengøring

Cif Professional Glas- & 
Universalrengøring
Glasrens 
Dosering: 100%

Cif Professional Afkalker Til 
Badeværelse,
Sanitetsrengøring 
Dosering: 1% (sprayflaske)

Cif Professional 
Universalrengøringsmiddel
Universalrengøring af overflader 
Dosering: Se produktinformation

Domestos Professional 
Klorbaseret Gel Mould Free
Mugfjerner 
Dosering: 100%

Cif Cream Original
Fjerner besværlige pletter og 
snavs på overflader 
Dosering: 100%

Lux Professional Hand Wash
Håndvask 
Dosering: 100%

Domestos Professional 
Toiletrens Eco
Toiletrens 
Dosering: 100%

TASKI swingo 
350 B

TASKI Interiør-
moppe

Udvalg af rekvisitter og maskiner fra Diversey

Desinfektion af vigtige kontaktpunkter
Kontakt din salgskonsulent for at høre mere om de anbefalede 
desinfektionsmidler

Dørhåndtag Garderober

Kontakter Borde

Dispensere (fyldt op, i 
god stand, rene) Bænke

Håndtag på 
badeværelser, 
skylleknapper og 
amaturer

Affaldsspande

Toiletter (sæder og 
stænkvægge)

TASKI MyMicro 
/ TASKISUM

TASKI Ultra-
moppe

Cif Professional 
Universalrengøringsmiddel
Gulvvask
Dosering: Se produktinformation
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Cif Professional Universal-
rengøringsmiddel
Universalrengøring
Dosering: Se produktinformation

Cif Professional Glas- & 
Universalrengøring
Maskinopvask 
Dosering: 100%

Cif Professional Afkalker til 
Badeværelse
Sanitetsrengøring (surt middel)
Dosering: 100%

Domestos Professional 
Toiletrens Eco
Toiletrens
Dosering: 100%

Guide til rengøring og desinficering
Vejledning for rengøring med ekstra desinfektionstrin på vigtige kontaktpunkter

HOTELMILJØER: FITNESSOMRÅDER, SWIMMINGPOOL, BADERUM

Generel overfladerengøring

Udvalg af rekvisitter og maskiner fra Diversey

Desinfektion af vigtige kontaktpunkter
Kontakt din salgskonsulent for at høre mere om de anbefalede 
desinfektionsmidler

Dørhåndtag Drikkefontæner

Kontakter Hånd og sæder på 
træningsudstyr

Dispensere (fyldt op, i 
god stand, rene)

TASKI MyMicro 
/ TASKISUM

TASKI Ultra-
moppe

TASKI swingo 
350 B

TASKI Interiør-
moppe
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Guide til rengøring og desinficering
Vejledning for rengøring med ekstra desinfektionstrin på vigtige kontaktpunkter

HOTELMILJØER: RECEPTION, LOBBY

Generel overfladerengøring

Udvalg af rekvisitter og maskiner fra Diversey

Desinfektion af vigtige kontaktpunkter
Kontakt din salgskonsulent for at høre mere om de anbefalede 
desinfektionsmidler

Cif Professional Glas- & 
Universalrens
Glasrens
Dosering: 100%

Cif Professional 
Universalrengøring
Gulvvask
Dosering: Se produktinformation 

TASKI 
Ultra-

moppe

TASKI 
swingo 
350 B

TASKI 
Interiør-
mopper

TASKI  
AERO 8

TASKI 
MyMicro-

klude

Alle håndtag 
(ikke kun 
dørhåndtag)

Bordplader Elevatorknapper

Kontakter Telefoner Automat

Dispensere 
(fyldt op, i god 
stand, rene)

Gelænder Drikkefontæne

Flader med 
håndkontakt Affaldsspande

Stole
Kasseapparat 
og 
kortterminal
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Cif Professional Glas- & 
Universalrengøring
Glasrens
Dosering: 100%

Cif Professional 
Universalrengøringsmiddel
Gulvvask
Dosering: Se produktinformation

Guide til rengøring og desinficering
Vejledning for rengøring med ekstra desinfektionstrin på vigtige kontaktpunkter

HOTELMILJØER: VASKERI

Generel overfladerengøring

Udvalg af rekvisitter og maskiner fra Diversey

Desinfektion af vigtige kontaktpunkter
Kontakt din salgskonsulent for at høre mere om de anbefalede 
desinfektionsmidler

TASKI MyMicro 
/ TASKISUM

TASKI Ultra-
moppe

TASKI swingo 
350 B

TASKI Interiør-
moppe

Alle håndtag (ikke kun 
dørhåndtag) Flader med håndkontakt

Kontakter Vogne

Dispensere (fyldt op, i 
god stand, rene)
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Guide til rengøring og desinficering
Vejledning for rengøring med ekstra desinfektionstrin på vigtige kontaktpunkter

BYGNINGER: AUDITORIE, KLASSEVÆRELSE, MØDELOKALER, 
KONTOR OG BIBLIOTEK

Generel overfladerengøring

Udvalg af rekvisitter og maskiner fra Diversey

Desinfektion af vigtige kontaktpunkter
Kontakt din salgskonsulent for at høre mere om de anbefalede 
desinfektionsmidler

Cif Professional 
Universalrengøringsmiddel
Universalrengøring af overflader 
Dosering: Se produktinformation

Cif Professional Glas- & 
Universalrengøring
Glasrens
Dosering: 100%

Telefoner Kontakter

Diske Alle håndtag (ikke kun 
dørhåndtag) 

TASKI  
swingo 455 B

TASKI MyMicro 
/ TASKISUM

TASKI Ultra-
moppe

TASKI Interiør-
moppe
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Guide til rengøring og desinficering
Vejledning for rengøring med ekstra desinfektionstrin på vigtige kontaktpunkter

BYGNINGER: TOILET, OMKLÆDNINGSRUM

Generel overfladerengøring

Cif Professional Glas- & 
Universalrengøring
Glasrens 
Dosering: 100%

Cif Professional Afkalker Til 
Badeværelse,
Sanitetsrengøring 
Dosering: 1% (sprayflaske)

Cif Professional 
Universalrengøringsmiddel
Universalrengøring af overflader 
Dosering: Se produktinformation

Domestos Professional 
Klorbaseret Gel Mould Free
Mugfjerner 
Dosering: 100%

Cif Cream Original
Fjerner besværlige pletter og 
snavs på overflader 
Dosering: 100%

Lux Professional Hand Wash
Håndvask 
Dosering: 100%

Domestos Professional 
Toiletrens Eco
Toiletrens 
Dosering: 100%

TASKI swingo 
350 B

TASKI Interiør-
moppe

Udvalg af rekvisitter og maskiner fra Diversey

Desinfektion af vigtige kontaktpunkter
Kontakt din salgskonsulent for at høre mere om de anbefalede 
desinfektionsmidler

Dørhåndtag Garderober

Kontakter Borde

Dispensere (fyldt op, i 
god stand, rene) Bænke

Håndtag på 
badeværelser, 
skylleknapper og 
amaturer

Affaldsspande

Toiletter (sæder og 
stænkvægge)

TASKI MyMicro 
/ TASKISUM

TASKI Ultra-
moppe

Cif Professional 
Universalrengøringsmiddel
Gulvvask
Dosering: Se produktinformation
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Guide til rengøring og desinficering
Vejledning for rengøring med ekstra desinfektionstrin på vigtige kontaktpunkter

BYGNINGER: FITNESSOMRÅDE, SWIMMINGPOOL, BADERUM

Cif Professional 
Universalrengøringsmiddel
Universalrengøring
Dosering: Se produktinformation

Cif Professional Glas- & 
Universalrengøring
Maskinopvask 
Dosering: 100%

Cif Professional Afkalker til 
Badeværelse
Sanitetsrengøring (surt middel)
Dosering: 100%

Domestos Professional 
Toiletrens Eco
Toiletrens
Dosering: 100%

Generel overfladerengøring

Udvalg af rekvisitter og maskiner fra Diversey

Desinfektion af vigtige kontaktpunkter
Kontakt din salgskonsulent for at høre mere om de anbefalede 
desinfektionsmidler

Dørhåndtag Drikkefontæner

Kontakter Hånd og sæder på 
træningsudstyr

Dispensere (fyldt op, i 
god stand, rene)

TASKI MyMicro 
/ TASKISUM

TASKI Ultra-
moppe

TASKI swingo 
350 B

TASKI Interiør-
moppe
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Guide til rengøring og desinficering
Vejledning for rengøring med ekstra desinfektionstrin på vigtige kontaktpunkter

BYGNINGER: RECEPTION, LOBBY

Generel overfladerengøring

Cif Professional 
Universalrengøringsmiddel
Universalrengøring af overflader
Dosering: Se produktinformation

TASKI 
swingo 
350 B

TASKI 
MyMicro 

/ TASKISUM

TASKI 
Ultra-

mopper

TASKI 
Interiør-
moppe

TASKI  
AERO 8

Alle håndtag 
(ikke kun 
dørhåndtag)

Bordplader Elevatorknapper

Kontakter Telefoner Automat

Dispensere 
(fyldt op, i god 
stand, rene)

Gelænder Vandfontæner

Overflader 
med 
håndkontakt

Affaldsspande

Stole
Kasseapparat 
og 
kortterminal

Cif Professional Glas- & 
Universalrengøring
Glasrens
Dosering: 100%

Udvalg af rekvisitter og maskiner fra Diversey

Desinfektion af vigtige kontaktpunkter
Kontakt din salgskonsulent for at høre mere om de anbefalede 
desinfektionsmidler
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Sundhedsstyrelsen og Statens Serums Institut: 
Coronavirus/COVID-19: https://www.sst.dk/da/corona 
Udbrud med COVIC-19: https://www.ssi.dk/aktuelt/sygdomsudbrud/coronavirus 
Infektionshygiejniske regningslinjer for COVID-19: 
https://hygiejne.ssi.dk/retningslinjer/infektionshygiejniske-retningslinjer-for-covid-19

WHO:  
https://www.who.int/emergencies/diseases/en/ 
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/en/ 
https://apps.who.int/gpmb/assets/thematic_papers/tr-6.pdf 

ECDC (Europe):  
https://www.ecdc.europa.eu/en/coronavirus 

Få rådgivning og hjælp til håndtering af udbrud, fokuseret på sygdomme med åndedræts
besvær (Sundhedsstyrelsen og Statens Serums Institut) alternativt (WHO og CDC). 
Nedenfor finder du links til anden kritisk og supporterende information og guide hos de lokale og CDC 
myndigheder. 
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 Køkkenområde

 Opvask - flydende, pulver og tabs

Overfladerengøring 
Cif Professional Gel med klor 
Til rengøring med klor af alle 
køkkenoverflader. Koncentreret 
flydende universalrengøringsmiddel. 

2 x 5 l   101103288

Håndopvask  
Sun Professional  
Håndopvaskemiddel Eco
Koncentreret neutralt middel til håndopvask. Fjerner fedt og 
fastsiddende madrester og gør efterskylning enkelt uden at 
efterlade striber. 

12 x 1l  101101571

Grovrengøring 
Cif Professional Fedtfjerner 
Til grovrengøring af de fleste køkkenoverflader 
inkl. aluminium. Opløser hurtigt fedt og snavs.

6 x 750 ml 100864298  
2 x 5 l   7517909

Maskinopvask, tabs  
Sun Professional Classic Opvasketabs 
Koncentreret effektiv Svanemærket opvasketab til 
maskinopvask, specielt udviklet til at fjerne besmudsning i 
alle vandforhold. Nem dosering og med aktivt ilt, som gør 
produktet effektivt over for farvede belægninger. 

100 stk.  7512627  
100 stk.  100949339

Overfladerengøring og -desinfektion  
Cif Professional Rengøring & Desinfektion 
Rengøring og desinfektion af alle køkkenover-
flader. Fjerner effektivt fedt og fastbrændt mad.  

6 x 750 ml 100887670

Afspændingsmiddel  
Sun Professional  
Afspændingsmiddel Eco
Koncentreret neutralt afspændingsmiddel, som 
efterlader porcelæn og service skinnende rent.

2 x 5 l  100962191

Ovn- & grillrens  
Cif Professional Ovn- & 
Grillrens
Til effektiv rengøring af ovne, 
grill, salamandere og toastere. 

6 x 750 ml 101102296

Maskinopvask, flydende 
Sun Professional Flydende Opvaskemid-
del Eco
Flydende maskinopvask specielt formuleret til 
profesionelle behov. 

10l  100962100

Afkalkning  
Cif Professional Køkken 
Afkalker 
Afkalkningsmiddel til køkkener. 
Fjerner hurtigt kalkaflejringer på 
køkkenudstyr og metaloverflader 

6 x 2 l  7517935

NOR DIC  E C OLABE L

 Universal overfladerengøring
Overflader  
Cif Professional Glas- & 
Universalrengøring 
Til rengøring på hårde overflader. 
Fjerner hurtigt og effektivt snavs 
og fedt uden at efterlade striber. 

6 x 750 ml 7517903 
2 x 5l   7517832

Overflader  
Cif Proffesional Universal 
Rengøringsklude 
Antibakterielle engangsklude 
til effektiv og hygiejnisk 
rengøring af overflader. 

4 x 100 stk.  101102238

Overflader 
Cif Professional  
Universalrengøringsmiddel 
Effektivt universalrengøringsmidddel 
til alle hårde overflader der tåler 
vand fx linoleumsgulve, malede 
overflader, fliser. 

2 x 5 l  100958922

 Sanitære områder
Sanitet 
Domestos Professional              
Toiletrens Eco
Til rengøring og afkalkning på 
alle syreresistente overflader i 
toiletter og urinaler. 

6 x 750 ml 101101501

Mug & Skimmelfjerner  
Domestos Professional 
Klorbaseret Gel Mould Free
Til rengøring og fjernelse af mug og 
skimmel i sanitære områder og på 
alle vandresistente overflader. Midlet 
har god vedhæftningsevne og sikrer 
længere kontakttid på lodrette flader.

6 x 750 ml 7517946

Sanitet 
Cif Professional 
Badeværelsesrengøring
Universalrengøringsmiddel med 
klor til brug på alle overflader i 
sanitære områder. 

6 x 750 ml 7517907  
2 x 5 l  7517831

 Personlig pleje

Hår- og bodyshampoo  
Lux Professional 2-in-1Hair & Body Shampoo Eco
Mild og let parfumeret 2-in-1 hår- og bodyshampoo. 
Velegnet til brug på hoteller og baderum i sportsklubber 
og produktionsvirksomheder.

2 x 5 l   7515413

Flydende håndsæbe  
Lux Professional Hand Wash
Flydende velduftende håndsæbe, som samtidig 
plejer og blødgår huden. Til genopfyldning. pH-
værdi: 5,25. 

2 x 5 l  7508628  

NOR DIC  E C OLABE L
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Unilever og Diversey er gået sammen om at levere 
Pro Formula. En komplet serie af professionelt 

udviklede rengøringsprodukter kombineret med 
andre anerkendte Unilever-brands såsom Neutral, 

Cif, Sun og Omo. Serien er specialudviklet til 
HORECA-sektorens behov og leveres med 

rengøringsvejledninger samt HACCP-support. 
Dermed får du ikke alene ro i sindet, men også 

fremragende resultater fra start – så din virksomhed 
er rustet til succes. 

© 2021 Diversey Inc. All Rights Reserved. 85222 da 04/21

diversey.dk • eshop.diversey.dk  
Telefon: 70 10 41 14 • ordre.dk@diversey.com

Diversey Danmark


