
ÚTMUTATÓ
a HACCP eljárásba illeszkedô

B ORÁSZATI
HIGIÉNIAI ELJÁRÁSOKHOZ

Klórmentes eljárások





FIGYELMEZTETÉS: Az itt leírt higiéniai eljárások lehetôvé teszik a
HACCP rendszer által megkövetelt  higiéniai terv alkalmazását.
Ugyanakkor szükségessé válhat azoknak a helyi körülményekhez való
igazítása. A berendezések gyártóival  és egyéb beszállítókkal
egyeztetni kell, hogy a berendezések  és a bevezetett higiéniai
eljárások vegyileg összeegyeztethetôk-e.
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SZÜRETI EDÉNYZET ÉS
FELDOLGOZÓ ESZKÖZÖK
TISZTÍTÁSA

Szüretelôgépek, vedrek, kármentôk, puttonyok,
tartályok, beöntônyílások, csigák, futószalagok,
szôlôzúzók, bogyózógépek, vízszintes prések,
pneumatikus prések, lecsepegtetôk…

Ezen eszközök felületén a használatuk után megmaradó
must, hordozója és tápláléka a bor jövôbeli minôségére
ártalmas mikroorganizmusok minden fajtájának, ami
rossz ízt és erjedési problémákat okozhat.
Ha ellenôrzésünk alatt akarjuk tartani a bor erjedését,
ezeket az eszközöket minden nap meg kell tisztítani, és
fertôtleníteni kell.

ELÔMOSÁS

Ez a mûvelet lehetôvé teszi a felületeken található
must, bor vagy növényi maradványok legnagyobb
részének az eltávolítását.

Kerülje el nagynyomású víz használatát, ami…

• tönkreteszi a homokfúvott felületeket 
(ami megkönnyíti a szennyezôdés lerakódását)…

• a szerves maradványoknak a levegôbe juttatásával
(cukortartalmú aeroszolok) szétterjeszti a fertôzést
az egész pincében.

Az elômosást 

• Az eszközök használatát követôen azonnal
• Hideg vízzel (újra felhasznált víz, fúrási öblítôvíz,

ivóvíz…)
• Elegendô kimeneti vízteljesítménnyel kell végezni

ahhoz, hogy levigye a szennyezôdést.
• Középnyomáson (5 - 25 bar) kell végezni.
A nagynyomású víz használata az elômosási
mûveletekhez nem alkalmas.

TISZTÍTÁS •  FERTÔTLENÍTÉS •  
A SZÍNANYAG ELTÁVOLÍTÁSA

A borkészítô eszközökön már a szüret elsô napján
egy vékony borkô, színezôanyag és egy

mikroorganizmusokat tartalmazó réteg rakódik le,
mely fertôzô filmréteget alkot. Ezért minden nap
borkôeltávolítást és fertôtlenítést kell végezni, ami
magyarázza, miért érdemes a kettôt egyetlen
mûveletbe sûríteni.

Gyakoriság:
naponta legalább egyszer, elômosás után.

Termék neve: 
HD PLUSFOAM  + CLAX  SONRIL  4EL1

Elkészítés (az utolsó pillanatban kell végezni):
• Készítsen HD PLUSFOAM oldatot úgy, hogy a

hideg víz minden literében 50 g-ot old fel belôle. 
• Adjon hozzá 50 g/l CLAX SONRIL  4EL1-t.
• Használja fel gyorsan a keveréket.

Alkalmazási módszer:
permetezéssel vagy hab formájában.

Az oldattal való érintkezés ideje:
15-20 perc.

Öblítés:
kötelezô
• az oldattal való érintkezéshez szükséges idô végén,
• hideg ivóvíz minôségû vízzel
• kis nyomáson,
• a hab eltûnéséig vagy a negatív öblítési teszt

eléréséig.

Öblítési teszt

A HD PLUSFOAM  + CLAX SONRIL 4EL1 keverékkel való tisztítás
után a hab eltûnése jelzi az öblítés végét. Mindazonáltal
kívánatos, hogy öblítési tesztet végezzünk egy tesztcsík
segítségével. Például:

• Gyûjtsön be körülbelül 10 cl vizet az eszközök lecsepegtetôjérôl.
• Csepegtessen bele néhány csepp fenolftaleint.
• Az eszközök akkor vannak megfelelôen kiöblítve, ha semmilyen

elszínezôdés nem észlelhetô.

FELÚJÍTÁS

Végezze el kétszer egymás után az elôzô mûveletet, a
kettô között  pedig végezzen öblítést
középnyomáson.
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FALAK, PADLÓZAT ÉS
VÍZELVEZETÔ CSATORNÁK

A pincék falainak, a padlózatának és vízelvezetô csatorná-
inak a felülete, bár soha nem érintkeznek a borral, mégis
okozhatja a bor ízének elváltozását és a bor megromlását.
A falakon lecsapódó nedvesség és a padlón álló víz kedvez
a mikroorganizmusok növekedésének. Ezért az egyes helyi-
ségekben szigorú higiéniai szabályokat kell alkalmazni,
hogy elkerüljük a minôségromlást, és biztosítsuk a
látogatók komfortérzetének fennmaradását.

VAKOLT VAGY EPOXY GYANTA
BURKOLATÚ FALAK

TISZTÍTÁS • FERTÔTLENÍTÉS

Gyakoriság:
évente 2-3-szor.

Termék neve:
A HD PLUSFOAM  + CLAX SONRIL 4EL1  

Elkészítés:
Készítsen HD PLUSFOAM  oldatot úgy, hogy a hideg víz
literében 100 g-ot old fel belôle. Adjon hozzá 50 g/l CLAX
SONRIL 4EL1-t, és használja fel azonnal a keveréket.

Alkalmazási módszer:
permetezéssel vagy hab formájában.

Az oldattal való érintkezés ideje:
20 perc. - Ha szükséges, ismételje meg a mûveletet.

Öblítés:
az oldattal való érintkezéshez szükséges idô végén -
esetleg nagynyomású víz segítségével.

A PENÉSZEDÉS MEGELÔZÉSÉT
SZOLGÁLÓ KEZELÉS

Gyakoriság:
minden tisztítás után.

Termék neve:
DIVOQUAT FORTE

Elkészítés:
Készítsen DIVOQUAT FORTE oldatot úgy, hogy a
hideg víz minden literében 10 g-ot old fel belôle. 

Alkalmazási módszer:
permetezéssel vagy hab formájában.

Öblítés:
ne végezzen öblítést.

FESTETT FALAK

TISZTÍTÁS • FERTÔTLENÍTÉS

Gyakoriság:
évente 2-3-szor.

Termék neve:
HD PLUSFOAM  + CLAX SONRIL 4EL1

Elkészítés:
Készítsen HD PLUSFOAM  oldatot úgy, hogy a hideg
víz minden literében 10 g-ot old fel belôle. Adjon
hozzá 10 g/l CLAX SONRIL 4EL1-t. Használja fel
azonnal a keveréket.

Alkalmazási módszer:
permetezéssel vagy hab formájában.

Az oldattal való érintkezés ideje:
20 perc. - Ha szükséges, ismételje meg a mûveletet.

Öblítés:
az oldattal való érintkezéshez szükséges idô végén -
esetleg nagynyomású víz segítségével.

A PENÉSZEDÉS MEGELÔZÉSÉT
SZOLGÁLÓ KEZELÉS

Gyakoriság:
minden tisztítás után.

Termék neve:
DIVOQUAT FORTE

Elkészítés:
Készítsen DIVOQUAT FORTE oldatot úgy, hogy a
hideg víz minden literében 10 g-ot old fel belôle.

Alkalmazási módszer:
permetezéssel vagy hab formájában.

Öblítés:
ne végezzen öblítést.

PADOZAT

TISZTÍTÁS • FERTÔTLENÍTÉS

Gyakoriság:
a borrá érleléssel és a lefejtéssel kapcsolatos 
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mûveletek idején naponta egyszer.
A többi idôszakban hetente egyszer.
Termék neve:
HD PLUSFOAM  + CLAX SONRIL 4EL1

Elkészítés:
Készítsen HD PLUSFOAM  oldatot úgy, hogy a hideg
víz minden literében 100 g-ot old fel belôle. Adjon
hozzá 100 g/l CLAX SONRIL 4EL1-t. Használja fel
azonnal a keveréket.

Alkalmazási módszer:
permetezéssel vagy hab formájában.

Az oldattal való érintkezés ideje:
20 perc - ha szükséges, ismételje meg a mûveletet.

Öblítés:
az oldattal való érintkezéshez szükséges idô végén -
esetleg nagynyomású víz segítségével.

A CSATORNASZAG MEGSZÜNTETÉSE

Gyakoriság:
a hétvégi tisztítások után.

Termék neve:
DIVOQUAT FORTE

Elkészítés:
készítsen DIVOQUAT FORTE oldatot úgy, hogy a
hideg víz minden literében 10 g-ot old fel belôle.

Alkalmazási módszer:
a vízelvezetô csatornák bepermetezésével.

ÖBLÍTÉS:
ne végezzen öblítést.

VEZETÉKEK, KISEBB
ESZKÖZÖK

A levegôvel való érintkezés hatására a csövezés és a
csaptelepek gyakran erôs bakteriális fertôzés forrásai.
Szükség esetén el kell távolítani a borkövet,, és minden
használat elôtt fertôtleníteni kell ezeket.

ELÔMOSÁS

• Használat után azonnal.
• Kis nyomáson.
• Hideg vízzel (visszaforgatott víz,  ivóvíz...)

BORKÔ-ELTÁVOLÍTÁS

Gyakoriság:
borkô lerakódás kialakulása esetén minden használat
után.

Termék neve:
CLENEBRITE

Elkészítés:
Készítsen CLENEBRITE oldatot úgy, hogy a hideg víz
minden literében 20-50 g-ot old fel belôle.

Alkalmazási módszer:
zárt  rendszerben vagy áztatással.

Az oldattal való érintkezés ideje:
10-20 perc.

Öblítés: 
kötelezô 
• az oldattal való érintkezéshez szükséges idô végén,
• használt vízzel (hideg ivóvíz)
• kis nyomáson 
• negatív öblítési teszt eléréséig (ellenôrzés

tesztcsíkkal).

ÖBLÍTÉSI TESZT

Gyûjtsön be körülbelül 10 cl vizet az eszközök lecsepegtetôjérôl.
Csepegtessen bele néhány csepp fenolftaleint.
Az eszközök akkor vannak megfelelôen kiöblítve, ha semmilyen
elszínezôdés nem észlelhetô.

FERTÔTLENÍTÉS

GYAKORISÁG:
minden használatot megelôzôleg az utolsó
pillanatban.

TERMÉK NEVE:
CLAX SONRIL 4EL1

ELKÉSZÍTÉS:
Készítsen CLAX SONRIL 4EL1  oldatot úgy, hogy a
hideg víz minden literében 20 g-ot old fel belôle. 

Alkalmazási módszer:
zárt  rendszerben vagy áztatással.

AZ OLDATTAL VALÓ ÉRINTKEZÉS IDEJE:
10-20 perc.
Öblítés: 
kötelezô
• az oldattal való érintkezéshez szükséges idô végén,
• használt vízzel (hideg ivóvíz)

3.

5(



6(

• kis nyomáson 
• negatív öblítési teszt eléréséig (ellenôrzés

tesztcsíkkal).

ÖBLÍTÉSI TESZT: 

lásd a BORKô-ELTÁVOLÍTÁS bekezdést.

A VÖRÖS SZÍN ELTÁVOLÍTÁSA

Gyakoriság:
Kivételes esetekben végzendô mûvelet. Néhány
perccel a  borkô-eltávolítás befejezése elôtt kell
végezni.. A fehér borok betöltését megelôzôleg is el
kell végezni.

Termék neve:
CLAX SONRIL 4EL1

Elkészítés:
Adjon hozzá 20 g/l CLAX SONRIL 4EL1-t a borkô-
eltávolítás vége felé a használt  CLENEBRITE
oldathoz. 

Alkalmazási módszer:
zárt  rendszerben vagy áztatással.

Az oldattal való érintkezés ideje:
5 perc.

Öblítés: 
kötelezô 
• az oldattal való érintkezéshez szükséges idô

végén,
• használt vízzel (hideg ivóvíz)
• kis nyomáson 
• negatív öblítési teszt eléréséig (ellenôrzés
tesztcsíkkal).

ÖBLÍTÉSI TESZT:

lásd a BORKô-ELTÁVOLÍTÁS fejezetet.

HÔKEZELÔ KÖRÖK

A hôcserélôk felületén mûködés közben fokozatosan
borkô (hûtôrendszerek), színezôanyagok
(fûtôrendszerek) vagy penész  rakódik le. Ezért
rendszeresen meg  kell tisztítani ezeket az eszközöket,,
azért, hogy fenntartsuk a maximális hatásfokot.

A BORRAL ÉRINTKEZÔ FELÜLETEK

ELÔMOSÁS

• Használat után azonnal.
• Kis nyomáson.
• Hideg vízzel (visszaforgatott víz, fúrási

öblítôvíz, ivóvíz...)

BORKÔ-ELTÁVOLÍTÁS

Gyakoriság:
minden használat után azonnal. Használat közben
minden  alkalommal, amikor a borkô lerakódás
csökkenti a hôcserélô hatásfokát.

Termék neve:
BRELTAK

Elkészítés:
Készítsen BRELTAK oldatot úgy, hogy a víz minden
literében 50 g-ot old fel belôle. 

Hômérséklet:
a mûvelet hideg és meleg (max. 50°C) állapotban is
végezhetô 

Alkalmazási módszer:
zárt  rendszerben vagy áztatással.

Az oldattal való érintkezés ideje:
Zárt rendszerben: 20-30 perc. Áztatással: néhány óra.

Öblítés: 
kötelezô
• az oldattal való érintkezéshez szükséges idô

végén,
• használt vízzel (hideg ivóvíz)
• kis nyomáson 
• negatív öblítési teszt eléréséig (ellenôrzés

tesztcsíkkal).

ÖBLÍTÉSI TESZT

Gyûjtsön be körülbelül 10 cl vizet az eszközök lecsepegtetôjérôl.
Csepegtessen bele néhány csepp fenolftaleint.
Az eszközök akkor vannak megfelelôen kiöblítve, ha semmilyen
elszínezôdés nem észlelhetô.

A VÖRÖS SZÍN ELTÁVOLÍTÁSA

Gyakoriság:
A vegyi borkô-eltávolítás befejezése elôtt.

4.
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Termék neve:
CLAX SONRIL 4EL1

Elkészítés: 
adjon hozzá 20-50 g/l CLAX SONRIL 4EL1-t a
BRELTAK oldathoz 

Hômérséklet: 
hidegen vagy melegen (max. 50°C-on)

Alkalmazási módszer: 
zárt rendszerben vagy áztatással.

Az oldattal való érintkezés ideje: 
Zárt rendszerben: 5 perc. Áztatással: 30 perc.

Öblítés: 
kötelezô
• az oldattal való érintkezéshez szükséges idô végén,
• használt vízzel (hideg ivóvíz)
• kis nyomáson 
• negatív öblítési teszt eléréséig (ellenôrzés

tesztcsíkkal).

ÖBLÍTÉSI TESZT: 

lásd a BORKô-ELTÁVOLÍTÁS fejezetet.

FERTÔTLENÍTÉS

Gyakoriság: 
minden 24 órát meghaladó idejû állás utáni
használatot megelôzôleg.

Termék neve: 
DIVOSAN FORTE

Elkészítés: 
Készítsen DIVOSAN FORTE oldatot úgy, hogy a
hideg víz minden literében 2 g-ot old fel belôle. 

Alkalmazási módszer: 
zárt  rendszerben vagy áztatással.

Az oldattal való érintkezés ideje: 
10 perc.

Öblítés: 
kötelezô
• az oldattal való érintkezéshez szükséges idô végén,
• használt vízzel (hideg ivóvíz)
• kis nyomáson 
• negatív öblítési teszt eléréséig (ellenôrzés

tesztcsíkkal).

ÖBLÍTÉSI TESZT: 

lásd a BORKô-ELTÁVOLÍTÁS fejezetet.

A VÍZZEL ÉRINTKEZÔ FELÜLETEK

A VÍZKô LEOLDÁSA

Gyakoriság: 
a lerakódástól függôen.

Termék neve: 
PASCAL

Elkészítés: 
Készítsen PASCAL oldatot úgy, hogy 1 liter hideg vagy
melegvízben (50-60°C-os) 50-100 g-ot old fel belôle.

Alkalmazási módszer: 
zárt  rendszerben vagy áztatással vagy
permetezéssel.

Az oldattal való érintkezés ideje: 
zárt rendszerben vagy permetezéssel: 20-30 perc.
Áztatással: 1-2 óra.

Öblítés: 
kötelezô
• az oldattal való érintkezéshez szükséges idô végén,
• használt vízzel (hideg ivóvíz)
• kis nyomáson

A VISSZAFORGATOTT VÍZKÖRÖK ÉS
HÛTÔTORNYOK

FERTÔTLENÍTÉS (az alga és a penész
eltávolítása)

Gyakoriság: 
12 óránként egyszer.

Termék neve: 
NALCO 7320

Elkészítés: 
adjon NALCO 7320-t a kezelendô visszaforgatott vízhez
úgy, hoy a víz minden literében 0,5 g-ot old fel belôle.

Alkalmazási módszer: 
körforgásban.

Használati hômérséklet: 
hidegen 

Az oldattal való érintkezés ideje: 
folyamatos.
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FAEDÉNYZET, FAKÁDAK

Figyelembe véve struktúrájukat,, növényi eredetüket és kéne-
zéssel történô konzerválásukat, a fa tartályokat nagyon
különleges higiéniai eljárásokkal kell kezelni.  Az alábbi-
akban leírjuk a fatartályok rendszeres (vagy évenkénti)
karbantartási eljárásait. Konzerválási problémák (penész
vagy kilyukadás) esetén komolyabb korrekciós
eljárásokat kell alkalmazni. Ezekre az esetekre nézve
kérjen tanácsot a JOHNSONDIVERSEY-nek az önnel
kapcsolatban lévô mûszaki-kereskedelmi vezetôjétôl.

HORDÓK KÖZÉPNYOMÁSÚ TISZTÍTÁSA

ELÔMOSÁS

E mûvelet révén el kell tudni távolítani a seprôt, a
borkô egy részét, és az esetleges penészesedést.

Mikor ?  
a borkô-eltávolítási és fertôtlenítési mûveleteket
megelôzô utolsó pillanatban. A hordó szárítása után
kell végezni, ha az már száraz.

Eszközök: 
közepes nyomású vízsugár vagy közepes nyomású
központi sugár, vagy segédkompresszor (max. 20 bar)

VEGYI BORKÔ-ELTÁVOLÍTÁS

Gyakoriság: 
évente egy-két alkalommal, ha lehet, feltöltés elôtt 

Termék neve: 
CLENEBRITE  (vagy BRELTAK az egy évnél régebbi
borkô lerakódásokhoz).

Eszköz: 
CIP SZÓRÓFEJ

Elkészítés: 
Helyezze el a CIP SZÓRÓFEJ-et a hordó közepében,
úgy, hogy egyforma és teljes bepermetezést érjen el.
Készítsen egy 50 g/l töménységû CLENEBRITE vagy
BRELTAK oldatot.

Alkalmazási módszer: 
zárt  rendszerben.

Hômérséklet: 
Pincei hômérsékleten

Az oldattal való érintkezés ideje: 
10-30 perc.

Öblítés: 
több egymást követô öblítés használt vízzel. Ha
szükséges, ismételje meg a mûveletet, addig, amíg el
nem tûnik teljesen a borkô.

Figyelem: e mûveletet követôen feltétlenül azonnal
fertôtlenítést kell végezni !

FERTÔTLENÍTÉS

Gyakoriság: 
kötelezôen  minden egyes borkô-eltávolítás után.

Termék neve: 
CLAX SONRIL 4EL1

Elkészítés: 
50 g/l töménységû vizes oldat.

Alkalmazási módszer: 
zárt rendszerben.

Használati hômérséklet: 
hidegen

Az oldattal való érintkezés ideje: 
20 perc.

Figyelem: a hordók fertôtlenítését kötelezôen mindig
két egymást követô öblítési fázisnak kell követnie !

1. FÁZIS: VIZES ÖBLÍTÉS 

• a fertôtlenítô oldat ürítése után,
• használt vízzel (hideg ivóvíz)
• kis nyomáson 
• negatív öblítési teszt eléréséig (ellenôrzés tesztcsíkkal).

2. FÁZIS: ÖBLÍTÉS KÉNEZETT VÍZZEL

• készítsen literenként 0,5 g tiszta SO2  tartalmú kénezett vizet,
és locsolja a hordó belsejét zárt rendszerben 10 percig,

• ürítse ki az oldatot.

ÚJRA ÜZEMBE ÁLLÍTÁS

• A hordók azonnali újrafelhasználása messze nem a
legjobb módja a hordók borkô-eltávolítás utáni újra
üzembe állításának. 

• Ha a hordót nem veszik azonnal újra használatba,
bô kénezést kell végezni, amit néhány napos lecsö-
pögtetés követ. Azután a hordó kitörlése után a hordót
vissza kell zárni, és bôségesen kénezve kell tartani.
Ez a fajta eljárás a hordók szigorú felügyeletét és
használat elôtti kéntelenítést tesz szükségessé.

A HORDÓK KÉZI TISZTÍTÁSA
ÁZTATÁSSAL

ELÔÁZTATÁS

E mûveletnek lehetôvé kell tennie a hordók
kiszárítását, valamint a nagyobb hulladékok (seprô, a
borkô egy része) eltávolítását

Mikor ?  
a borkô-eltávolítási és fertôtlenítési mûveleteket
megelôzô utolsó pillanatban (maximum 2 nappal
korábban). 

5.





Mûvelet

tisztítás
fertôtlenítés és színanyagok

eltávolítása

takarítás, fertôtlenítés

penészgátlás

tisztítás
fertôtlenítés

borkôeltávolítás
színanyagok eltávolítása

borkôoldás
színanyagok eltávolítása

fertôtlenítés

vízkômentesítés
algátlanítás

borkôoldás
borkôoldás (1 évnél régebbi)

fertôtlenítés
borkôoldás

borkôoldás (1 évnél régebbi)
fertôtlenítés

borkôoldás

borkôoldás

fertôtlenítés

színanyagok eltávolítása

passziválás
szerves szennyezôdések

szervetlen szennyezôdések

lerakódás és színanyag eltávolítás
fertôtlenítés

tisztítás
fertôtlenítés

tisztítás
fertôtlenítés

mosás
semlegesítés

szûrôszövet színanyag eltávolítás

színanyagok eltávolítása

fertôtlenítés

fertôtlenítés, kiválások gátlása
gépi mosás

mosás és színanyag eltávolítás
pályakenés és tisztítás

Terület

szüreti gépek, prések, bogyózógépek, 
felöntô garat, fogadó tartályok

falfelületek, epoxy felületek, padozatok

borral érintkezô felületek

vízzel érintkezô felületek
vízkörök, hûtés

hordók, kádak – gépi mosás

hordók, kádak – kézi mosás

edények külsô felülete

cementkádak, kerámia, rozsdamentes acél,
poliészter, üvegszál

epoxy tartályok

minden tárolóra

rozsdamentes acél passziválás

rozsdamentes acél külsô tisztítás

kovaföldes szûrôk, centrifugák

lemezes szûrôk váza

gyertyás szûrôk és membránszûrôk

ozmo szûrés

szûrô prések

töltési kör

öblítô, töltô, külsô felületek
palackok

kannák, mûanyag edények
szállítószalagok 

Gyakoriság

naponta legalább egyszer

falak: 2–3 alkalommal évente
padozat: naponta egyszer

(szüreti idôszakban)
minden takarítás után

minden használat után
minden használat után

idôszakosan
igény szerint

használat után
használat után

használatbavétel elôtt

vízkövesedés szerint
igény szerint

1–2 alkalommal évente, töltés elôtt

minden borkôoldás után
1–2 alkalommal évente, töltés elôtt

minden borkôoldás után

minden használat után

minden használat után

minden használat elôtt

néhány perccel a borkô
eltávolítás vége elôtt

3 évente
2–3 alkalommal évente

évente egyszer

használat után
lerakódás eltávolítás után

használat után
közvetlenül összerakás elôtt

használat után

használat után

színanyag eltávolítás után

hetente egyszer

Termék

HD Plusfoam és Clax Sonril 4EL1

HD Plusfoam és Clax Sonril 4EL

Divoquat Forte

Clenebrite
Clax Sonril 4EL

Breltak
Clax Sonril 4EL

Breltak
Clenebrite + Clax Sonril 4EL

Divosan Aktiv
vagy Clax Sonril 4EL

Pascal
Nalco 7320

Clenebrite
Breltak

Clax Sonril 4EL
Clenebrite

Breltak
Clax Sonril 4EL
Clax Sonril 4EL

Breltak

Breltak
Divosan Aktiv

vagy Clax Sonril 4EL

Breltak + Clax Sonril 4EL additívként

Super Dilac
HD Plusfoam és Clax Sonril 4EL

Acifoam vagy Everite

Clenebrite + Clax Sonril 4EL additívként
Divosan Aktiv
HD Plusfoam
Divosan Aktiv

Clenebrite + Clax Sonril 4EL additívként

Clenebrite + Clax Sonril 4EL
Clax Sonril 4EL
Divosan Aktiv

Dilacfoam

Clenebrite + Clax Sonril 4EL
Dicolube RS 148

Szükséges
mennyiség

50 g/l

50 g/l

10–100 g/l

10–100 g/l

10 g/l

20–50 g/l
20 g/l
50 g/l

20 g/l additívként

50 g/l
50 g/l + 50 g/l

4 g/l
20–50 g/l
50–100 g/l

0,5 g/l

50 g/l
50 g/l
10 g/l

5–20 g/l
5–20 g/l

10 g/l
50 g/l

100 g/l

100 g/l
4 g/l
10 g/l

50 g/l + 50 g/l

300 g/l
50 g/l

50 g/l ill. 300 g/l

50 g/l + 50 g/l
2–4 g/l
50 g/l

2–4 g/l

50 g/l + 50 g/l

50 g/l + 20 g/l
10 g/l
2 g/l

30 g/l

20 g/l + 20 g/l
0,5–1 %

Alkalmazási mód

habosítás vagy permetezés

habosítás vagy permetezés

habosítás vagy permetezés

cirkuláltatás vagy merítés
cirkuláltatás vagy merítés
cirkuláltatás vagy merítés
cirkuláltatás vagy merítés

cirkuláltatás vagy áztatás
cirkuláltatás vagy áztatás
cirkuláltatás vagy áztatás
cirkuláltatás vagy áztatás

cirkuláltatás, áztatás, permetezés
cirkuláció

cirkuláltatás vagy áztatás
cirkuláltatás vagy áztatás
cirkuláltatás vagy áztatás
cirkuláltatás vagy áztatás
cirkuláltatás vagy áztatás
cirkuláltatás vagy áztatás

permetezés

CIP

CIP

CIP

CIP

CIP
habosítás
habosítás

cirkuláció
feltöltés

habosítás
permetezés

áztatás

cirkuláció

feltöltés

habosítás vagy permetezés

géppel vagy feltöltéssel
adagoló központ vagy merülôtálca

Hatásidô

15–20 perc

20 perc

10–20 perc
10–20 perc
10–20 perc
10–20 perc

20–60 perc
20–60 perc

10 perc
10 perc
1–2 óra
10 perc

10–30 perc
10–30 perc

20 perc
30 perc–2 nap
30 perc–2 nap
30 perc–2 nap

10–40 perc

10–40 perc

10 perc

10 perc

1–2 óra
20 perc
20 perc

15 perc
5 perc

20 perc
20 perc

30 perc

5 perc

igény szerint

A berendezés gyártójának ajánlásai szerint

Palackmosáshoz minden esetben kérje a JohnsonDiversey szaktanácsadóinak támogatását

Falak, padozat, nyitott csatornák

Vezetékek, kisebb eszközök

Hôcserélôk

Faedényzet

Tartályok, tárolók

Szûrés, centrifugálás és egyéb

Palackozás, tisztítás

Szüreti edényzet
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Módszer: 
hideg vizes feltöltéssel (fordítsa el a hordókat úgy, hogy
a bedugózott akona nyílás folyadékkal fedésbe kerüljön).

VEGYI BORKÔ-ELTÁVOLÍTÁS

Gyakoriság: 
évente egy-két alkalommal, ha lehet, feltöltés elôtt 

Termék neve: 
CLENEBRITE (vagy BRELTAK az egy évnél régebbi
borkô lerakódásokhoz).

Töménység: 
5 - 20 g/l töménységû vizes oldat

Hômérséklet: 
hidegen, vagy esetleg használhat egy kis meleg vizet
a RENOFUT NETT feloldására.

Alkalmazási módszer:
áztatás a hordókat úgy elfordítva, hogy a bedugózott
akona nyílás folyadékkal fedésbe kerüljön.

Hômérséklet: 
hidegen.

Az oldattal való érintkezés ideje: 
30 perc - 2 nap között.

Öblítés: 
több használtvizes öblítés

Figyelem: e mûveletet követôen feltétlenül azonnal
fertôtlenítést kell végezni !

FERTÔTLENÍTÉS

Gyakoriság: 
kötelezôen minden egyes borkô-eltávolítás után.

Termék neve: 
CLAX SONRIL 4EL1

Elkészítés: 
10 g/l töménységû hideg vizes oldat.

Alkalmazási módszer: 
áztatás a hordókat úgy elfordítva, hogy a bedugózott
akona nyílás folyadékkal fedésbe kerüljön

Használati hômérséklet: 
hidegen

Az oldattal való érintkezés ideje: 
30 perc - 2 nap között.

Figyelem: a hordók fertôtlenítését kötelezôen mindig
két egymást követô öblítési fázisnak kell követnie !

1. FÁZIS: VIZES ÖBLÍTÉS 

• a fertôtlenítô oldat ürítése után,
• használt vízzel (hordóöblítô szer ajánlott)
• kis nyomáson 
• negatív öblítési teszt eléréséig (ellenôrzés tesztcsíkkal).

2. FÁZIS: ÖBLÍTÉS KÉNEZETT VÍZZEL

• öntsön körülbelül 20 l, literenként 0,5 g tiszta SO2 tartalmú

kénezett vizet a hordóba, és mozgassa azt néhány percen át,
hogy a hordó fala mindenütt érintkezzen a vízzel,

• öntse ki az oldatot.

vagy 2. FÁZIS: FELTÖLTÉS KÉNEZETT VÍZZEL

• töltse fel a hordókat literenként 0,5 g tiszta SO2 tartalmú
kénezett vízzel, 

• hagyja benne 30 perc-2 nap közötti idôtartamig,
• öntse ki az oldatot.
• hagyja néhány órán át lecsöpögni.

ÚJRA ÜZEMBE ÁLLÍTÁS

• A hordók azonnali feltöltése messze nem a legjobb
módja a hordók borkô-eltávolítás utáni újra üzembe
állításának. 

• Ha a hordókat nem veszik azonnal újra
használatba, bô kénezést kell végezni, amit néhány
napos lecsöpögtetés követ. Azután a hordókat le
kell zárni és bôségesen kénezve kell tartani. Ez a
fajta eljárás szükségessé teszi a hordók szigorú
felügyeletét és  használat elôtti kéntelenítését.

TARTÁLYOK ÉS TÁROLÓK

A borászatintartályok  megfelelô higiéniai viszonyait
feltétlenül 5 fázisban kell biztosítani:

1) Ürítés után azonnal vizes elômosás

2) Ezt azonnal vegyi mosásnak vagy vegyi borkô-
eltávolításnak kell követnie, még akkor is, ha a kád
külsôre megfelelôen tisztának látszik

3) A mûvelet öblítéssel zárul.

4) A feltöltését csak közvetlenül megelôzô pillanatban
kell fertôtleníteni a kádat.

5) A mûveletet kötelezôen egy öblítésnek kell követnie.

A 3. és 4. fázis között idônként üresen állni kell hagyni a
hordókat (a cementkádak, az üvegcsempés vagy
csempézett cementkádak esetén, vagy a rozsdamentes
acélkádak passziválásakor). 

6.
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ÁLTALÁNOS ESETEK
CEMENT-, ÜVEGCSEMPÉS CEMENT-, KERÁMIA
BORÍTÁSÚ, ROZSDAMENTES ACÉL, POLIÉSZTER,
ÜVEGSZÁLAS KÁDAK.

VEGYI BORKÔ-ELTÁVOLÍTÁS

Gyakoriság: 
minden használat után 

Termék neve: 
BRELTAK

Eszközök: 
CIP RENDSZER, VAGY ZÁRT KÖR 
Védôkesztyû és védôszemüveg használata kötelezô.

Borkô-eltávolítás breltak (por) segítségével
• Öntsön a kádba vagy a visszaforgató tartályba a zárt

rendszer létrehozásához szükséges minimális mennyi-
ségû vizet (100-500 litert), és indítsa be a szivattyút.

• Készítse el egy külön tartályban a BRELTAK oldatot
úgy, hogy állandó keverés mellett fokozatosan 10 kg
BRELTAK-ot beleönt 20 liter hideg vízbe. Ennek az elô-
oldatnak a hômérséklete ekkor elérheti a 100°C-ot is.

• Keverje ezt az elô-oldatot a borkô-eltávolító körbe,
és ismételje meg a feltöltési mûveletet, amíg végül
100 g/l-es oldatot nem kap. Az elkészítésnek ezen
eljárása révén elkerülheti, hogy a hirtelen hômérséklet-
változás tönkretegye a szivattyút vagy a csövezést.

Az oldattal való érintkezés ideje: 
10 - 40 perc között. 40 perc mûködés után, ha a
kádról  teljesen eltávolítottuk a borkövet, az oldatot
föl lehet használni egy másik kádban. Ha maradt
még borkô lerakódás, az azt jelenti, hogy az oldat
telítetté vált. Ekkor meg kell ismételni a
mûveletet. Ne töltse vissza az oldatot.
Öblítés: 
kötelezô a borkô-eltávolítás végén, a negatív öblítési
teszt eléréséig (ellenôrzés tesztcsíkkal). A legjobb
öblítést a következô módon lehet elérni:
• öntsön 100 liter vizet a tartályba,
• hagyja néhány percig lecsöpögni
• ismételje meg ezt a mûveletet 3-4 alkalommal. 

MINDEN TARTÁLY FERTÔTLENÍTÉSE

Gyakoriság: 
minden egyes használat elôtti utolsó pillanatban.

Termék neve: 
CLAX SONRIL 4EL1 vagy DIVOSAN AKTIV

Eszközök: 
CIP RENDSZER vagy ZÁRT KÖR

Elkészítés: 
Öntsön a kádba vagy a visszaforgató tartályba a zárt
rendszer létrehozásához szükséges minimális
mennyiségû vizet (100-500 litert). 
a/ Adjon hozzá annyi CLAX SONRIL 4EL1-et,

amennyi ahhoz szükséges, hogy 10 g/l
töménységû vizes oldatot kapjon.vagy

b/ Adjon hozzá annyi DIVOSAN FORTE-et, amennyi
ahhoz szükséges, hogy 4g/l  töménységû vizes
oldatot kapjon.

Alkalmazási módszer: 
zárt  rendszerben.

Az oldattal való érintkezés ideje: 
10 perc.

Öblítés: 
kötelezô a fertôtlenítés végén, negatív öblítési teszt
eléréséig (ellenôrzés tesztcsíkkal). A legjobb öblítést
a következô módon lehet elérni:
• öntsön 100 liter vizet a tartályba,
• hagyja 3 percig lecsöpögni
• ismételje meg ezt a mûveletet 3-4 alkalommal. 

A VÖRÖS SZÍN ELTÁVOLÍTÁSA A
TARTÁLYOKRÓL

A színezô anyagok eltávolításához adjon a BRELTAK
vagy CLENEBRITE a odathoz 20-50 g/l CLAX SONRIL
4EL1-t néhány perccel a vegyi borkô-eltávolítás vagy a
fertôtlenítés befejezése elôtt. 

EGYEDI ESETEK

A ROZSDAMENTES ACÉL KÁDAK BELSÔ
PASSZIVÁLÁSA

A “rozsdamentes”-nek nevezett acél tulajdonképpen
a vasat az oxidálódástól megóvó, vízhatlan krómoxid
réteg spontán kialakulása által védett ötvözet. Ezt a
szennyezôdéstôl és különbözô más tényezôktôl meg-
gyengített réteget rendszeresen helyre kell állítani egy
oxidáló anyaggal. Ezt a mûveletet hívják passziválásnak.

Gyakoriság : 
2-3 évente

Termék neve : 
PASCAL.vagy SUPER DILAC

Eszközök: 
CIP RENDSZER

Elkészítés: 
Készítsen PASCALvagy SUPER DILAC oldatot úgy,
hogy a hideg víz minden literében 300 g-ot old fel
belôle. 

Az oldattal való érintkezés ideje:  
minimum 30 perc.
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Öblítés: 
kötelezô (ellenôrzés tesztcsíkkal). 

A ROZSDAMENTES ACÉL KÁDAK
KÜLSÔ KARBANTARTÁSA

A vízgôz kicsapódása, a por, a kiömlött bor, a kádak
hûtéséhez használt csorgó víz a szerves
szennyezôdés és ásványi anyagok felgyülemléséhez
vezet a rozsdamentes acél kádakon. Az esztétikai
következményeken túl, e szennyezôdések károsak a
rozsdamentes acélra is. Az e szennyezôdések okozta
eltérô mértékû érintkezés a levegôvel depassziválja a
rozsdamentes acélt, és érzékennyé teszi a korrózióra.
Az ilyen kádak karbantartását szükség esetén 3
egymásra következô fázisban kell elvégezni:

1. A szerves szennyezô anyagok eltávolítása.
2. Az ásványi szennyezô anyagok eltávolítása és

passziválás.
3. Passziválás.

A SZERVES SZENNYEZÔDÉS
ELTÁVOLÍTÁSA

Gyakoriság: 
évente 2-3-szor, ha szükséges.

Termék neve: 
HD PLUSFOAM  + CLAX SONRIL 4EL1.

Eszközök: 
DIVOJET MOBIL HABOSÍTÓTARTÁLY

Elkészítés: 
Készítsen HD PLUSFOAM oldatot úgy, hogy a hideg
víz minden literében 50 g-ot old fel belôle. Adjon
hozzá 60 g/l CLAX SONRIL 4EL1-t. 

A keveréket azonnal fel kell használni hab
formájában.

Az oldattal való érintkezés ideje: 
20 perc.

Öblítés: 
Kefélés után vízsugárral vagy nagynyomású vízzel.

AZ ÁSVÁNYI SZENNYEZÔDÉS
ELTÁVOLÍTÁSA
(Csorgó vízbôl lerakódó vízkô, fémoxidok)

Gyakoriság:
évente 2-3-szor, ha szükséges.

Termék neve: 
ACIFOAM/EVERITE

Eszközök: 
DIVOJET MOBIL HABOSÍTÓTARTÁLY

Elkészítés: 
Készítsen ACIFOAM oldatot úgy, hogy a hideg víz
minden literében 50 g-ot old fel belôle. Erôsebb
szennyezôdés esetén adjon hozzá literenként 3oo g
EVERITE-t.

Alkalmazás: 
permetezéssel vagy habként.

Az oldattal való érintkezés ideje: 
20 perc (rendszeresen megismételve az
alkalmazását)..

Öblítés: 
normál vagy nagynyomású vízsugárral, ha lehet,
kalcium mentes hideg vízzel.

A ROZSDAMENTES KÁDAK KÜLSô
PASSZIVÁLÁSA

Gyakoriság: 
2-3 évente.

Termék neve: 
PASCAL.

Eszközök: 
DIVOJET MOBIL HABOSÍTÓTARTÁLY

Elkészítés: 
Készítsen PASCAL oldatot úgy, hogy a hideg víz
minden literében 300 g-ot old fel belôle. 

Alkalmazás: 
permetezéssel.

Az oldattal való érintkezés ideje: 
1-10 óra.

Öblítés: 
vízsugárral vagy nagynyomású vízzel, ha lehet,
kálciummentes hideg vízzel.
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SZÛRÔK,CENTRIFUGÁK,  ÉS
EGYEBEK 

KIELSELGHUR-OS SZÛRÔK, FORGÓDO-
BOS SZÛRÔK, CENTRIFUGÁK, HÔCSE-
RÉLÔK, ADAGOLÓ SZIVATTYÚK.

Ezeknek az eszközöknek a belsejében víz- ill. borkô kristályok
és szerves anyagok rakódhatnak le, és gyûlhetnek fel. Az
ebbôl eredô mûködési zavarokon túl, e szennyezôdések ked-
veznek a penész kifejlôdésének is. Az itt javasolt eljárások
abból állnak, hogy a borkô-eltávolítást és a vörös szín vegyi
úton történô eltávolítását követôen ezeket az eszközöket
stabil fertôtlenítô oldattal töltjük föl, amit az újra üzembe
állítást  megelôzô  utolsó pillanatban távolítunk el.

ELÔMOSÁS

Minden használat után hideg vizes elômosást kell
végezni a gyártó által meghatározott eljárás szerint.

BORKÔVETLENÍTÉS ÉS A VÖRÖS SZÍN
VEGYI ÚTON TÖRTÉNÔ ELTÁVOLÍTÁSA

Gyakoriság: 
elômosás után.

Termék neve: 
CLENEBRITE  + CLAX SONRIL 4EL

Elkészítés: 
töltse fel teljesen a berendezést 50 g/l  töménységû,
hideg vagy, ha lehet, meleg (80°c) vízzel készült
CLENEBRITE oldattal.

Alkalmazási mód: 
zárt rendszerben.

Az oldattal való érintkezés ideje: 
15 perc.

A vörös szín eltávolítása: 
15 perc elteltével adjon hozzá 50 g/l CLAX SONRIL
4EL-t a borkô eltávolítására szolgáló oldathoz, és
folytassa a zárt rendszer mûködtetését.

Az oldattal való érintkezés ideje: 
5 perc.

Öblítés: 
kötelezô a borkô-eltávolítás végén, a negatív öblítési
teszt eléréséig kell folytatni.

FERTÔTLENÍTÉS

Gyakoriság: 
vegyi borkô-eltávolítás és a vörös szín eltávolítása után.

Termék neve: 
DIVOSAN AKTIV

Elkészítés: 
töltse fel teljesen az eszközöket DIVOSAN AKTIV
oldattal úgy, hogy minden 1 liter hideg vízbe 4 g
DIVOSAN AKTIV kerüljön.

Alkalmazási mód: 
áztatással.

Az oldattal való érintkezés ideje: 
a következô használatig.

Öblítés :  
kötelezô az újra üzembeállítás elôtt, negatív  öblítési
teszt eléréséig kell folytatni (ellenôrzés tesztcsíkkal).

LAPSZÛRÔ TARTÓSZERKEZETEK

ELÔMOSÁS

Gyakoriság: 
Minden egyes használatot követôen, hidegvízsugárral

TISZTÍTÁS

Gyakoriság: 
elômosás után azonnal.

Termék neve: 
HD Plusfoam

Alkalmazási mód: 
permetezéssel, áztatással vagy hab formájában a
tartószerkezetek minden oldalán.

Elkészítés: 
készítsen HD Plusfoam oldatot úgy, hogy a hideg víz
minden literében 20 g-ot old fel belôle. 

Öblítés: 
a kötelezô, negatív öblítési teszt eléréséig kell
folytatni (ellenôrzés tesztcsíkkal).

Az oldattal való érintkezés ideje: 
5 perc.

FERTÔTLENÍTÉS • A VÖRÖS SZÍN
ELTÁVOLÍTÁSA

Gyakoriság: 
a lapok felszerelését megelôzô utolsó pillanatban.

Termék neve: 
DIVOSAN AKTIV

Elkészítés: 
készítsen DIVOSAN AKTIV oldatot úgy, hogy a hideg
víz minden  literében 2-4 g-ot old fel belôle. 

Alkalmazási mód:  
permetezéssel.

Az oldattal való érintkezés ideje: 
10 perc.

7.
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Öblítés:  
kötelezô (ellenôrzés tesztcsíkkal).

SZÛRÔPRÉS VÁSZON

A VÖRÖS SZÍN ELTÁVOLÍTÁSA •
FERTÔTLENÍTÉS

A szétszerelést és a hideg vizes elômosást követôen
áztassa a vásznakat azonnal 50 °C-os, 50 g/l
töménységû CLENEBRITE oldatba. Adjon hozzá 50
g/l CLAX DIVEROX 4EL-t. Hagyja benne 30 percig, és
mozgassa. Végezzen öblítést, a negatív öblítési teszt
eléréséig (tesztcsíkkal). 

PALACKOZÁS ÉS
CSOMAGOLÁS

FELTÖLTÔ KÖR
A töltôkört azon vezetékek, szelepek, csaptelepek va-
lamint a töltô gép belseje és a hozzá tartozó beren-
dezések (nyomáscsökkentô körök, szintkiegyenlítô, a
dugózó vákuumköre)  alkotják, melyek a borral érint-
keznek vagy érintkezhetnek az utolsó szûrés után.

ELÔMOSÁS

Használat végén hideg vizes elômosást kell végezni,
hogy a különbözô körökben maradt bort eltávolítsuk.

A VÖRÖS SZÍN ELTÁVOLÍTÁSA

Gyakoriság: 
elômosás után azonnal.

Termék neve: 
CLENEBRITE ÉS CLAX SONRIL 4EL1

Elkészítés: 
készítsen CLENEBRITE oldatot úgy, hogy a hideg víz
minden literében 50 g-ot old fel belôle, majd adjon
hozzá 20 g/l mennyiségben CLAX SONRIL 4 EL1-et. 

Alkalmazási mód: 
áztatás vagy keringetés, ha a berendezés lehetôvé
teszi.

Az oldattal való érintkezés ideje: 
5 perc.

Öblítés: 
szükséges.

FERTÔTLENÍTÉS

Gyakoriság: 
a vörös szín eltávolítása után azonnal.

Termék neve: 
DIVOSAN FORTE

Elkészítés: 
készítsen 2 g/l töménységû DIVOSAN FORTE
oldatot.

Alkalmazási mód: 
a berendezést töltse fel teljesen, túlcsordulásig:
borkör + töltô + nyomáscsökkentô kör.

Hômérséklet:  
hidegen

Az oldattal való érintkezés ideje: 
az újra üzembe állítást megelôzô öblítésig.

Öblítés: 
kötelezô, negatív öblítési teszt eléréséig kell folytatni
(ellenôrzés tesztcsíkkal). A töltôberendezésekben
megmaradnak olyan zónák, melyeket a fertôtlenítô
szer nem ér el. Ezért gyakran elengedhetetlenül
szükséges, hogy a vegyi fertôtlenítést kiegészítsük
melegvizes vagy gôzzel történô fertôtlenítéssel.

A TÖLTÔGÉP KÜLSÔ RÉSZE VAGY MÁS
PALACKOZÓ ESZKÖZÖK

ÖBLÍTÔK ÉS TÖLTÔGÉPEK KÜLSÔ FELÜLETE

FERTÔTLENÍTÉS ÉS VÍZKÔOLDÁS

Gyakoriság: 
naponta 1-3 alkalommal.

Termék neve: 
DILACFOAM.

Elkészítés: 
készítsen DILACFOAM oldatot úgy, hogy a hideg víz
minden literében 30 g-ot old fel belôle. 

Alkalmazási mód: 
DIVOJET mobil habosító berendezés

Az oldattal való érintkezés ideje: 
20 perc.

8.
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Öblítés: 
kötelezô, negatív öblítési teszt eléréséig kell folytatni
(ellenôrzés tesztcsíkkal).

PALACKOK

MOSÁS PALACKMOSÓ
BERENDEZÉSEKBEN

TERMÉK NEVE: 

• CLENEBRITE
• DIVOBRITE
• BRELTAK
• DIVOSAN AKTIV, DIVOSAN FORTE

A palackmosással kapcsolatos technológia esetén
mindenesetben kérje ki a JohnsonDiversey
szaktanácsadóinak véleményét, mivel a szükséges
technológia számos tényezôtôl függôen változhat.

SZALAGPÁLYÁK

TISZTÍTÁS • SZALAGKENÉS

Termék neve: 
DICOLUBE RS 148

Alkalmazási töménység: 
0,5-1 % között. 

Az oldattal való érintkezés ideje:  
folyamatos vagy szakaszos. Egy központi
kenôegységbôl, vagy merülôtálcás megoldással
történik.

FIGYELMEZTETÉS: 

Az itt leírt higiéniai eljárások lehetôvé teszik  a megfelelô 
higiéniai terv alkalmazását.  Ugyanakkor szükségessé válhat 

azoknak a helyi körülményekhez való igazítása.
A berendezéseket szállító és egyéb beszállítóknál  ellenôrizni kell azt is, hogy 

az eszközök és a bevezetett higiéniai eljárások 
vegyileg összeegyeztethetôk-e.

Az ezekben az eljárásokban leírt terméktípusok valamint a felhasználási feltételek tájékoztató jellegûek. A JohnsonDiversey fenntartja
magának a jogot arra, hogy szûkítse, bôvítse vagy módosítsa a terméktípusok körét és az alkalmazási körülményeket minden olyan

esetben, amikor technológiai fejlôdésünk és a borászati higiénia területén szerzett tapasztalataink ezt indokolttá teszik.

JohnsonDiversey Magyarország Kft.
2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 6. Tel.:23/509-100; Fax:23/509-101

www.johnsondiversey.hu
e-mail: johnsondiversey.hungary@johnsondiversey.com
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