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Coronavirusul a făcut ca igiena pe șantiere să fie mai importantă ca niciodată. Echipamente curate, mâini curate și o 
distanță de siguranță sunt esențiale pentru siguranța muncitorilor. Prin curățare și întreținere  uzuală contribuiți și la 
prelungirea duratei de viață a echipamentului, pe lângă faptul că evitați perioadele neprevăzute de inactivitate și reduceți 
pericolele pentru siguranța muncitorilor.   

 
În funcție de destinația echipamentului și de frecvența curățeniei, curățarea de bază a unui echipament ar trebui să dureze 
aproximativ 2-3 minute. O curățare mai minuțioasă poate dura mai mult.    

 
   Curățarea uzuală a echipamentelor  

Înainte de a începe curățarea, asigurați-vă că echipamentul este oprit și deconectat de la orice sursă de alimentare, 
inclusiv baterii. A se vedea instrucțiunile societății dvs. în ceea ce privește echipamentele de protecție recomandate în 
timpul curățării. 

 
1. Eliminați murdăria grosieră cu o perie sau o cârpă umedă. Utilizarea aerului comprimat poate expune operatorul la praf, de 

aceea consultați instrucțiunile societății dvs. pentru măsuri de protecție aplicabile.  
2. Îndepărtați eventuala murdărie rămasă folosind o perie. Atenție să nu deteriorați carcasa echipamentului. 
3. Îndepărtați grăsimea sau alte reziduuri de pe suprafața echipamentului folosind o cârpă umedă: 

a. Diluați un săpun adecvat în apă pentru o obține o soluție delicată   
b. Scufundați o cârpă curată în soluție și stoarceți-o până când nu mai picură  
c. Frecați cu atenție toate suprafețele exterioare, în special mânerele și dispozitivele de prindere. Asigurați-vă că nu pătrunde lichid 

în echipament  
d. Lăsați echipamentul să se usuce complet înainte de utilizare  

 

   Curățarea profundă a echipamentelor  
Înainte de a folosi orice substanță chimică de curățare, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare pentru a conferi 
siguranța muncitorilor și a aparatului.  Nu folosiți substanțe chimice precum hidrogenul, fungicidele pe bază de clor, 
detergenți pentru obiecte sanitare, acid/acid citric, agenți de dezincrustare sau agenți de degresare deoarece aceștia pot 
deteriora echipamentul.   

 
1.  Începeți la fel ca în cazul curățeniei uzuale, așa cum este descris mai sus, apoi procedați astfel  
2. Pulverizați un detergent universal sau un lichid dezinfectant pe o cârpă până ce se umezește.  
3. Frecați bine echipamentul, concentrându-vă pe punctele de contact cum sunt mânerele și dispozitivele de prindere  
4. Lăsați să acționeze cât este recomandat (conform instrucțiunilor de pe produsul de curățare)  
5. Îndepărtați imediat orice lichid în exces   

 
Nota: 
• Aceasta este o procedură de curățare care nu va deteriora echipamentul.  

Nu înseamnă neapărat că echipamentul va fi complet dezinfectat. 
• Spălați-vă bine pe mâini după ce intrați în contact cu detergenți chimici.  

Evitați să vă atingeți fața cu mâinile fără să le fi spălat în prealabil   
• Vă recomandăm cu tărie să aerisiți bine spațiul   
• Nu pulverizați detergenți chimici direct pe echipamente deoarece le puteți deteriora   
• Dacă se constată prezența sângelui pe un echipament sau pe un aparat din șantier trebuie să luați precauții 

suplimentare. A se vedea protocoalele societății dvs. în ceea ce privește patogenii cu transmisie prin sânge 
Persoana responsabilă să desfășoare acest tip de curățenie trebuie instruită în ceea ce privește patogenii cu transmisie 
prin sânge și de utilizarea DPI specifici conform cerințelor normative și/sau ale societății.  

 

Aveți nevoie de informații suplimentare? 
Pentru orice clarificări legate de curățarea și 
întreținerea e chipamentelor, contactați-vă Account 
Managerul sau Magazinul Hilti Store cel mai apropiat. 

Pentru informații ulterioare privind siguranța, adresați-vă 
autorităților locale în materie de sănătate și siguranță la 
locul de muncă .
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Contactați-ne la numărul: 021-352-3000 

 

ECHIPAMENTELOR 
Un ajutor pentru protejarea sănătății și siguranței 
muncitorilor pe șantier  


