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WĄŻ ULTRA HYGIENIC® I HYGIENIC
 HADICE ULTRA HYGIENIC® A HYGIENIC

-10°C / 70°C

1/2”

50 bar maximum
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PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA | SKLADOVÁNÍ A ÚDRŽBA 
 

1

 

Spłucz brud oraz pozostałości 
środków chemicznych.

Opláchněte nečistoty a zbytky 
chemikálií.

2

Wyczyść wąż szczotką oraz 
detergentem.

Hadici očistěte kartáčem a čis�cím 
prostředkem.

 

3

hodnocení - opakujte krok 2.

Opláchněte všechny zbytky čis�cího 
prostředku. Udělat vizuální posouzení 
praní. Pozi�vní hodnocení označuje 
přechod ke kroku č. 4. Nega�vní

Spłucz pozostałości detergentu. 
Dokonaj wizualnej oceny mycia. 
Pozytywna ocena oznacza przejście 
do kroku nr 4. Negatywna  ocena - 
powtórz krok nr 2.

4

Zavěste hadici a nechte ji zaschnout. 
Pokud je navinutý na buben, vypusťte 
z něj vodu. Nenechávejte v hadici 
vodu.

Spuść z węża wodę. Odwieś wąż i 
pozostaw do wyschnięcia, najlepiej na 
bębnie lub wieszaku. NIE ZOSTAWIAJ 
WODY W WĘŻU.

70-80°C Używać tylko kilka minut
70-80°C Používejte pouze několik minut

-15°C / 70°C

1/2”, 3/4"

20 bar maximum

70-80°C Używać tylko kilka minut
70-80°C Používejte pouze několik minut

Používejte, jak bylo zamýšleno. Pravidelně 
provádějte vizuální kontrolu celé hadice, včetně 
armatur a ven�lů. Nelepte hadici k sobě ani ji 
nesvazujte. Můžete zlomit zlomeninu a použít 
zbytek. 

Używać zgodnie z przeznaczeniem. 
Przeprowadzać okresowy przegląd wizualny 
całego węża, wraz ze złączami i zaworami. Nie 
sklejać węża, ani nie sztukować. Można odciąć w 
miejscu pęknięcia   i używać pozostałą część.

CENTRÁLNÍ MYCÍ SYSTÉM
 

CENTRALNY SYSTEM MYCIA WODA Z SIECI  
VODA ZE SÍTĚ 



Netahejte hadici přes podlahu, aby spojky a pistole 
nenarazily na podlahu a čás� stroje.

 

Nie ciągnąć węża po podłodze, aby złącza i pistolety nie 
obijały się o posadzkę i elementy maszyn.

Při používání dávejte pozor na ostré hrany 
vybavení pokojů.

Podczas użytkowania uważać na ostre 
krawędzie wyposażenia pomieszczeń.

Nie deptać węża i nic na nim nie stawiać.

Na hada nestoupejte a nic na něj nepokládejte.

Hadici nerozlomte.

Nie załamywać węża.

 

Podczas zwijania węża na bęben trzymać koniec, nie puszczać swobodnie, 
aby nie uszkodzić węża lub bębna.

Při navíjení hadice na buben držte konec, nepouštějte jej, aby nedošlo k 
poškození hadice nebo bubnu. 
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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 ocenę/efektywność. Zdefiniowanie tych czynników nie tylko 
wpływa na bezpieczeństwo produkowanej żywności, ale też gwarantuje odpowiednią do 
warunków przeznaczenia trwałość asortymentu. 

Jak vyžadují systémy bezpečnos� potravin, všechny nástroje v zařízení na výrobu potravin by 
měly být udržovány v dobrém stavu, aby nebyla ohrožena bezpečnost výroby. Stanovte 
metody a četnost čištění a dezinfekce a jejich hodnocení / účinnost. Definování těchto faktorů 
má vliv nejen na bezpečnost vyráběných potravin, ale také zaručuje trvanlivost sor�mentu 
odpovídající podmínkám zamýšleného použi�.

As required by food safety systems, all tools within a food producing facility should be kept in 
good condi�on, not compromising the safety of produc�on. Establish methods and frequency 
of cleaning and disinfec�on and their assessment / effec�veness. Defining these factors not 
only affects the safety of the food produced, but also guarantees the durability of the 
assortment appropriate to the intended use condi�ons.

UTRZYMANIE I GWARANCJA | ÚDRŽBA A ZÁRUKA 

WYMIEŃ NA NOWY | VYMĚŇTE ZA NOVÝ   
 

WĄŻ JEST DOBRY
HADICE JE DOBRÁ 

  

WĄŻ WYMAGA WYMIANY
HADICE POTŘEBUJE VÝMĚNU 

Wymień wąż lub akcesoria, gdy widzisz:
ź pęknięcia i przetarcia
ź zagięcia i deformacje
ź wyciek wody
ź wykwity pleśni i grzybów

Vyměňte hadici nebo příslušenství, když uvidíte:

ź ohyby a deformace
ź praskliny a oděrky

ź únik vody
ź erupce plísní a hub 

Po zakończeniu pracy zakręć dopływ wody i spuść wodę       
z węża, zanim nawiniesz go na bęben. Nie zostawiać wody   

w wężu.

Po práci vypněte přívod vody a vypusťte vodu z hadice, než 
ji navinete na naviják. Nenechávejte vodu v hadici delší 

dobu. 

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.

Jak vyžadují systémy bezpečnos� potravin, všechny nástroje v zařízení na výrobu potravin by měly být 
udržovány v dobrém stavu, aby nebyla ohrožena bezpečnost výroby. Stanovte metody a četnost čištění a 
dezinfekce a jejich hodnocení / účinnost. Definování těchto faktorů má vliv nejen na bezpečnost 
vyráběných potravin, ale také zaručuje trvanlivost sor�mentu odpovídající podmínkám zamýšleného 
použi�. Je odpovědnos� vlastníka procesu, aby bylo ověřeno opotřebení zařízení a aby bylo v případě 
potřeby vyměněno. 

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.

SALMON HYGIENE nezaručuje, že dodané produkty jsou vhodné pro účely, pro které 
si je kupující přeje používat. Informace poskytované společnos� SALMON HYGIENE 
nepředstavují technické rady, jsou poskytovány v souladu s disponovanými znalostmi 
a povinnost ověřit je z hlediska zamýšleného použi� spočívá na kupujícím. 


