
 

SALMON HYGIENE nie gwarantuje, że dostarczone produkty są odpowiednie dla celów, w jakich Kupujący 
chce ich używać. Informacje podawane przez SALMON HYGIENE nie stanowią porad technicznych, są 
udzielane zgodnie z posiadaną wiedzą, a obowiązek ich weryfikacji pod kątem planowanego zastosowania 
spoczywa na Kupującym.

www.salmonhygiene.pl

Wiadro MBK15 wykonano z odpornego na uderzenia polipropylenu, z mocnym wyprofilowanym uchwytem i wewnętrzną 
podziałką. Wiadro ma rant przy podstawie, który zapewnia stabilność i ułatwia chwytanie. Ma krawędź chroniącą przed 
pryskaniem. Wiadro można przechowywać do góry nogami za pomocą naszego wieszaka ściennego HH2, HH2SS lub HH3SS. 
Wiadro posiada zawiasy pasujące do opcjonalnej pokrywy MBK15 / LID. Występuje w wersji antybakteryjnej oraz 
wykrywalnej przez detektory metalu i X-Ray.

 

Użytkować zgodnie z przeznaczeniem. Podana pojemność wiadra określa jedynie 
wielkość przenoszonego produktu. Udźwig wiadra zależy od rodzaju 
przenoszonego produktu i sposobu użytkowania wiadra. Wagę przenoszonych 
produktów należy dostosować także do istniejących przepisów BHP i Prawa Pracy.
 

 WIADRO HIGIENICZNE MBK15
  

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA  
 E  

INSTRUKCJA 005/2021-1

322 x 308 ø x 295 mm

-18 / +79 °C

12 L

UTRZYMANIE I GWARANCJA  

Zgodnie z wymaganiami systemów bezpieczeństwa żywności wszelkie narzędzia   w obrębie zakładu produkującego żywność powinny być utrzymywane w dobrym stanie, niezagrażającym 
bezpieczeństwu produkcji. Należy ustanowić metody i częstotliwość czyszczenia oraz dezynfekcji i ich efektywność. Zdefiniowanie tych czynników nie tylko wpływa na bezpieczeństwo 
produkowanej żywności, ale też gwarantuje odpowiednią do warunków przeznaczenia trwałość asortymentu. Odpowiedzialnością właściciela procesu jest, aby zużycie sprzętu było weryfikowane 
i aby był on wymieniany, kiedy to konieczne.

WYMIEŃ NA NOWE 

Wiadro należy wymienić na nowe, gdy jest 
uszkodzone, lub w stanie w którym nie można go 
dokładnie umyć.



www.salmonhygiene.pl

PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA 
 

Nanieś preparat dezynfekujący.
 
 

Odwieś sprzęt w oznaczone miejsce 
do wysuszenia.

 
 

Zabrudzenia spłucz wodą.
 
 

Nanieś preparat myjący
i wyczyść szczotką.

 
 

MAGAZYN SUROWCÓW

BLOKADA UCHWYTU  

Uchwyt wiadra posiada blokadę, aby móc unieruchomić go i zabezpieczyć przed opadaniem. Pozwala także w razie potrzeby odpiąć go 
od wiadra. Należy uważać, aby nie podnosić wiadra przy zablokowanym uchwycie (szczególnie z dużym obciążeniem), gdyż powoduje to 
jego wyłamanie. 

Wyłamana blokada uchwytu wiadra. Uchwyt będzie spadał z zaczepu.

 

 
 

Uchwyt w pozycji ruchomej, 
do noszenia.

 
 

 

Uchwyt w pozycji zablokowanej - 
przesunięty na dużą wypustkę -  
aby go unieruchomić. 

 

Przesunięcie uchwytu na brzeg 
zaczepu spowoduje zdjęcie go.


