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FØDEVARESIKKERHED:

“Af hensyn til fødevaresikkerheden skal fødevarevirk-
somhederne sørge for tilstrækkelig effektiv rengøring 
og desinfektion af lokaler, inventar, udstyr, arbejds-
redskaber m.v. .

Rengøring af inventar skal foretages så hyppigt, som 
det af hygiejniske grunde er påkrævet. Redskaber, 
maskiner m.m. skal rengøres og om nødvendigt des-
inficeres mindst én gang hver arbejdsdag. Beholdere 
skal altid rengøres efter tømning (ref. Fødevarestyrel-
sen)

RENGØRING OG DESINFEKTION I 2 TRIN:

Effektiv rengøring opløser og fjerner skidt og snavs. 
En god rengøring forudsætter at der er lagt en god 
rengøringsplan, og at der bruges egnede midler og 
rekvisitter. Rengøring fjerner ikke usynlige bakterier 
og vira.

Desinfektion slår farlige bakterier og vira ihjel på i 
forvejen rengjorte overflader.  Der skal bruges føde-
varegodkendte desinfektionsmidler, der lever op til 
strenge krav for dokumentation af bl.a. effektivitet. 

GENEREL HYGIEJNE

Klargøring  
 
Forud for rengøringsarbejdet skal følgende sikres:

• At almindelig oprydning er foretaget
• At maskiner er adskilt/løsdele er anbragt forsvarligt
• At lokalet fremstår i fuld rengøringsklar stand
• At skumsprøjte og øvrigt udstyr er klar til brug

Rengøringsprocedurens hovedpunkter

• Klargøring
• Grovrengøring og spuling
• Fjernelse af evt. affald
• Skumudlægning med alkalisk rengøringsmiddel
• eller sur kalkfjerner
• Finspuling
• Efterkontrol
• Desinfektion
• Afskylning
• Afrigning og efterbehandling
• Kvalitetskontrol

VEJLEDENDE UGEPLAN:

1   Klargøring

Almindelig oprydning, fjernelse af 
evt. affald, maskiner skilles ad og 
rengøringsmidler og rekvisitter 
gøres klar.

2   Rengøring alkaliske dage

Alle overflader afskylles i vand. 
Rengøringsmiddel fordeles ud 
manuelt eller med Nito skum-
sprøjte. Ved behov bearbejdes 
overfladerne manuelt med børste 
eller svamp. Der afskylles med 
koldt vand.

3   Desinfektion

Desinficer alle rengjorte overflader 
med eller Nito skumsprøjte inde-
holdende Anti-Kim. Afskyl med 
rent vand. 

4   Generel oprydning

5   Egenkontrol

1   Klargøring

Almindelig oprydning, fjernelse af 
evt. affald, maskiner skilles ad og 
rengøringsmidler og rekvisitter 
gøres klar.

2   Afkalkning

Ved behov for afkalkning påføres 
et surt rengøringmiddel til Nito 
skumsprøjten. Midlet skummes ud 
på alle berørte overflader og skal 
virke i 1-10 minutter. Der afskylles 
med koldt vand. 

3   Desinfektion

Desinficer alle rengjorte overflader med 
Nito skumsprøjte indeholdende Anti-
Kim. Afskyl med rent vand.  
BEMÆRK! Der må ikke bruges klor-
produkter på sure dage

4   Generel oprydning

5   Egenkontrol

DAG 1-6: 
ALKALISKE DAGE

DAG 7: 
SURE DAGE

RENGØRING OG HYGIEJNE I FØDEVARESEKTOREN

Bakterier 
og vira kan smit-
te via overflader, 

fødevarer og kontakt 
og er hvert år årsag 

til et stort antal 
infektioner.

Oplæg til enkel, sikker og hygiejnisk rengøring og desinfektion 
i storkøkkener og forretninger der forarbejder fødevarer.  Kon-
takt os gerne på et af nedenstående telefonnumre, såfremt 
der er spørgsmål til metode, rekvisitter eller kemi.

www.knudedan.dk
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RENGØRING OG DESINFEKTION
- Så nemt kan det gøres

Klargøring, grovrengøring og spuling. Nito 
skumsprøjten forbindes direkte med vand-
slangen.

Overfladen bearbejdes med børste eller 
svamp hvor der er synligt snavs.

Desinfektion foretages ved at alle overflader 
indsprøjtes grundigt med Anti-Kim Desin-
fektion i 3 % opløsning. Anti-Kim indeholder 
ikke klor og kan derfor også  benyttes på 
”sure” rengøringsdage (Se vejledende ugep-
plan på 1. side).

Rengøringsmiddel påføres beholderen. 
Alkaliske midler doseres med 5 %. Se hvilken 
dyse i vejledningen til Nito skumsprøjten. 
Kalkfjerner påføres uden doseringsdyse.

Strålerør monteres på Nito håndtaget og der 
afskylles med koldt vand.
Foretag efterkontrol - ser alle overflader 
rene ud?

Anti-Kim Desinfektion skal virke i 15 min. 
inden der skylles efter.
Strålerør monteres på Nito håndtaget og der 
afskylles med koldt vand.

HUSK: Der skal altid afskylles med koldt 
vand efter endt desinfektion på overflader 
der kommer i kontakt med fødevarer.

Skummet udlægges med skumsprøjten på 
alle overflader i et jævnt lag fra bunden og 
opefter. Skumkemien klæber til overfladen 
og arbejder.

Brug en evt. gul nitobeholder til desinfek-
tionsvæske. Påfør Anti-Kim Desinfektion 
ufortyndet i beholderen. 

Overskydende vand fjernes med skraber og 
papir. Der afrigges og efterbehandles samt 
foretages kvalitetskontrol.                     

TRIN 1 TRIN 2

TRIN 4

TRIN 7 TRIN 8 TRIN 9

TRIN 5 TRIN 6

TRIN 3

METODE

A, Skumsprøjte komplet nr. 32151
B, Slange 15 mtr. nr. 32102
C, Strålerør nr.  32105

Skum gør 
effektivt rent - op 
til  50 % hurtigere 
end ved traditionel 

rengøring

B

NB!

A

C

www.knudedan.dk
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©PRODUKTVALGKT-

VALG

Hvert år bliver 50.000 danskere syge 
som følge af infice-

rede fødevarer
Produkt KALKULIN 

FLYDENDE 
(Slagter/

Storkøkken)

NAUTILUS 
VETERINÆR

(Bager)

FLYDENDE 
PH 14

(Bager/ Slag-
ter/ Storkøk-

ken)

GRILL/OVN 
RENS

KALCINOL
Kalk/rustfjer-

ner

TOILET-RENS ANTI-KIM 
Desinfektion

Produktion: Dag 1- 6 Dag 7 Dag 1-7

Vægge/gulve x x x x x

Borde x x x x x

Lynhakker/Kødhakker x x x x  x

Båndsav x x x x

Pålægsmaskine x x x x

Røremaskine x x x x

Vakuummaskine x x x x

Pakkebord x x x x x

Huggeblok x x x x

Skæreplanker/bræt x x x x x

Pølsestopper x x x x

Kogekar x x x x x

Kipsteger x x x x

Ovne x x x x x x

Komfur x x x x x

Opvaskemaskine udv. x x x x x

Udsugningsfiltre x x x x

Affaldsstativ x x x x x

Ventilation x x x x

Telefon x x x

Udstillingsareal:

Kølediske x x x x

Frostdiske x x x x

Varmekumme/skuffer x x x x

Hylder x x x x

Vægge/vinduer x x x x

Gulv x x x x

Loft x x x x

Lager:

Kølerum x x x x

Frostrum x x x x

Hylder x x x x

Gulv x x x x

Loft x x x x

Personale:

Borde x x

Vægge x x

Vinduer x x

Gulv x x

Loft x x

Toilet x x x x

Håndvask x x x x
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PRODUKT ANVENDELSESOMRÅDER ARBEJDSMETODER

KALKULIN FLYDENDE  (1005)
Grundrengøring Slagter/storkøkken
 
Opløser hurtigt fedt, olie, proteinstoffer  og 
almindeligt snavs. Modvirker kalkbelægnin-
ger under rengøringen.  
Dit valg til den daglige rengøring.

NAUTILUS VETERINÆR (6025)
Grundrens Bagere

Opløser hurtigt fedt, olie, proteinstoffer  og 
almindeligt snavs. Modvirker kalkbelægnin-
ger under rengøringen.   
Dit valg til den daglige rengøring.

FLYDENDE PH 14 (1010)
Grovrens slagter/storkøkken og 
bagere
 
Opløser hurtigt animalske og vegetabilske 
fedtstoffer, æggehvidestoffer og fastgroet 
snavs. Modvirker kalkbelægninger under 
rengøringen. Dit valg til den grove rengø-
ring.

GRILL/OVN RENS (1012)
Slagter/storkøkken og bagere
 
Fjerner fedtstoffer, proteinstoffer og fast-
brændte rester indvendigt i grIll og ovne af 
rustfrit stål, jern og emalje.  Dit valg til den 
grove rengøring.

KALCINOL (5001)
Kalkfjerner
 
Fjerner kalk, rust og korrosion. Kan anven-
des på malede flader, chrom, rustfrit stål, 
aluminium, jern, kobber, klinker fajance 
m.m..
OBS! må ikke blandes med hypochlorit 
/f.eks. Klorin

ANTI-KIM Desinfektion (4005)
 
Til desinfektion af lokaler, redskaber, maski-
ner, kølerum m.v. 
Fødevarestyrelsens godkendelse : nr. 581 
1520-0214

Nedenstående gælder for Kalkulin Flydende, Nauti-
lus Veterinær og Flydende pH 14:

Overfladerne skylles af med vand inden rengøring.

Manuel rengøring: Overfladen sæbes ind med børste, 
svamp eller skurenylon.

Skumsprøjte: Rengøringsresultatet forbedres ved på-
føring af skummet i et jævnt lag fra bunden og opefter 
ved max. 30 0C
(Se også metode på foregående side).

Indvirkningstid: 1-10 min.  Skummet må ikke tørre ind. 

Overfladerne bearbejdes og skylles med koldt vand fra 
bunden og opefter. Emner som kommer i kontakt med 
levnedsmidler skal altid skylles af med rent vand. Husk 
at desinficere overfladerne med Anti-Kim og skylle af 
med rent vand.

Personlige værnemidler: Se produktinformation.

AGGRESSIVITET: Malede flader, linoleum og aluminium 
kan angribes af Grovrens.

Grillovn rens: Påføres overflader med indtørrede og 
fastbrændte fedtstoffer. Brug blød børste med fiberhår 
eller polypropylen. Varm op til max. 50 0C. Efter 10 min. 
med varme afvaskes med skurenylon i rent vand. Vask 
grundigt efter med rent vand.

Personlige værnemidler: Se produktinformation.

Kalcinol: Overfladerne skylles med vand inden afkalk-
ning. Manuel rengøring: Overfladen sæbes ind med 
børste, svamp eller skurenylon. 
Skumsprøjte: Skummet påføres i et jævnt lag fra 
bunden og opefter. Gentagne afvaskninger kan være 
nødvendigt. Indvirkningstid 1-10 min. Skummet må 
ikke tørre ind. (Se også metode på foregående side) 

Personlige værnemidler: Se produktinformation.

Anti-Kim: De rengjorte overflader påføres Anti-Kim 
manuelt med ren klud, svamp eller børste.  
Eller udlægges med Nito skumsprøjte (Se metode på 
foregående side). Reaktionstid 15 min.
Overflader som kommer i kontakt med fødevarer skal 
altid afskylles med rent vand efter desinfektion.

Personlige værnemidler: Se produktinformation.

PRODUKTER OG DERES ANVENDELSE

https://www.knudedan.dk/Om_shoppen

