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Věc: mytí a dezinfekce skla a nádobí 

Po plánovaném otevření a uvolnění veřejného stravování bude požadována přísnější hygiena a tím i 
větší nároky na mytí skla a nádobí z hlediska dezinfekce, proto Vám posílám stručný návod a vodítko 
jak lze vše řešit. Toto je vypracováno  ve spolupráci s dodavatelem mycích a dezinfekčních prostředků 
českou firmou PROFOLIO s.r.o.  a jejím odborným pracovníkem p. Kočárkem. 
 
A . STROJNÍ  MYTÍ NÁDOBÍ A SKLA 
Vzhledem k tomu, že v myčce dochází při dodržení správného dávkování a teplot k termické 
dezinfekci, není potřeba dezinfekční mycí prostředek 
Nutné je ale zejména dodržení požadovaných teplot v myčce a dostatečný čas mytí a oplachu. 
Zkrácením času oplachu popř. jeho zcela vynechání  (tj. vodou s leštícím prostředkem  teplou přes 
90°C ) je účinek dezinfekce omezen popř. zcela nulový. Po skončení mytí je nutné vypláchnutí mycího 
stroje od zbytků a usazenin a pravidelné čištění stroje  přípravky na odstranění usazenin. 
 
B. RUČNÍ MYTÍ NÁDOBÍ A SKLA 
Vzhledem k nutnosti dodržení kontaktní doby (většinou 5 minut) je dezinfekce přímo v ruční myčce 
skla – spullboy, či nádobí v dřezu při jeho mytí prakticky neproveditelná. Jediný způsob, jak správně 
umýt a dezinfikovat je ,,předmáčení skla a nádobí do roztoku s dezinfekčním přípravkem na dobu 
potřebnou k dezinfekci (viz. technické listy přípravků )  a následné umytí v spullboy, dřezu. 
 Pokud se jedná o dezinfekční prostředek  a mycí zároveň , není nutné do něj použít mycí prostředek. 
Dezinfekční prostředek by měl mít deklarovaný virucidní účinek, nejsou vhodné prostředky na 
alkoholové bázi. Vhodné jsou prostředky na bázi KAS nebo na bázi peroxidu vodíku . 
 
Nabízíme: 

• Kontrolu, seřízení  Vašeho mycího stroje 

• Mycí a leštící prostředky do myček i na ruční mytí 

• Dezinfekční prostředky – na plochy, ruce a další. 

• Bezkontaktní dávkovače na mycí i dezinfekční prostředky 

• Konzultace a poradenství pro bezproblémové mytí a dezinfekci 
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