
RENGØRING OG
HYGIEJNEFORSTÅELSE



➢Som opløsningsmedie for sæbe og skidt

➢Vandværksvand indeholder mineraler
• Kalk (calciumcarbonat) CaCO3

• Jern, Fe

• Magnesium, Mg

Vand er væsentligt



Vandets rolle

97-99% vand

Ca. 1-3% rengøringsmiddel



Vand - overfladespænding

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Gouttes1.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/2006-01-15_coin_on_water.jpg


Rengøringskemi

Hvordan virker sæbe? 

Vand er ikke i stand til at 
opløse snavs og 
smudspletter alene. 
Derfor arbejder vand-
og sæbemolekylerne 
sammen. 

Vand kan ikke binde sig 
til molekyler, som 
smudspletten består 
af….



Rengøringskemi

Et sæbemolekyle har to 
sider: 
En, som gerne vil binde 
sig til vandmolekylet og
en, som gerne vil binde 
sig til fedtmolekylet.

Når sæbe blander sig 
med vand, placerer 
sæbemolekylerne sig i 
en ring med de 
vandglade sider udad og 
de smudsgladde sider 
indad.



Rengøringskemi

Når de smudsglade
sider møder smuds-
molekylerne, binder de 
sig til pletten og opløser 
den, og vandet skyller 
sæbe/smudsblandingen 
væk.

OBS: I hårdt vand reagerer sæbe med 
mineralerne i vandet og danner en svært 
opløselig hinde. Det er denne form for 
forening, man ofte finder som en mørk 
rand langs badekarrets kant. 
Det samme sker, hvis man vasker sit hår 
med almindelig sæbe. Hårshampoo 
indeholder tilsætningsstoffer, som gør 
vandet blødere og forhindrer den 
omtalte reaktion.
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Baser
Natriumhydroxid (Natronlud), kaliumhydroxid, metasilikat, 
K kompleksbindere

• Baser har pH > 8

• Kan neutraliseres af syre 

• Baser er ætsende

• Egenskaber
➢Opløser fedt/olie (sæbefremstilling)
➢Ødelægger proteiner 
➢Angriber letmetal
➢Udfælder vandets hårdheder

Syrer og baser



Syrer
• Fosforsyre, salpetersyre, eddikesyre, citronsyre, 

saltsyre …. 

• Syrer har pH < 6

• Kan neutraliseres af base 

• Farlig reaktion med klor  

• Syrer er ætsende

• Egenskaber
• Opløser kalk CaCO3

• Korroderer metal

Syrer og baser



Overfladerengøring - teori

Hvorfor skum?
synligt
forøger kontakttiden
alle dele rengøres
vandbesparende (kun 5% = vand)
(Skum = 5% vand og 95% luft  -- (~ max: 0,25% kemi)) 

Skummet sørger for ny tilførsel af kemi 

Lavtryksudstyr sparer vand og tid: 
=Skyl og vask med stor mekanisk virkning



Rengøring
• Produktrester
• Andre former for organisk 

materiale
• Smuds og skidt

næring for bakterier og andre 
mikroorganismer.

Desinfektion
• Bakterier og andre 

mikroorganismer.
 forringelse af produktet
 risiko for dannelse af biofilm og 

kontamination.

Rengøring og mikrobiologi

Husk: 
Altid rengøring 

FØR 
desinfektion

!!!



• Mikroorganismers vækstmuligheder på 
rengjorte produktionsudstyr begrænses derfor 
ved hurtig optørring af lokaler og udstyr. 

➢ God udluftning og selvdrænende 
overflader/svaber er gode hjælpemidler

• Det er nemmere at dræbe mikroorganismer i 
vådt miljø sammenlignet med 
mikroorganismer i tørt produktionsmiljø. 

➢ En højere desinfektionsmiddelkoncentration / 
varmepåvirkning kan være nødvendigt for drab 
i tørre produktionsmiljøer 

Mikroorganismers vækstbetingelser – fugtighed

Vand er nødvendigt for, at 
mikroorganismer kan vokse





RENGØRING: Uønskede påvirkninger/smuds (fedt, protein, 
kulhydrat, mineral) fjernes ved hjælp af:

Rengøringsteori
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En typisk rengøringsproces CIP/Overflader

Afskylning Rengøring Afskylning Desinfektion Afskylning

Fjerne synligt smuds Fjerne resterende 
smuds
• Syre
• Alkalisk
• Neutral

Fjern kemikalierester Dræb og fjern 
bakterier

Fjern 
desinfektionsmiddel





HUSK !!!

Bland aldrig

KLOR
og
SYRE

Udvikler giftgas

OBS!!!



Husk handsker!



Husk handsker og andre værnemidler!



Husk briller!



Pas på dine øjene!



Førstehjælp!

Pkt 4. i sikkerhedsdatabladet CIP Alka 57



Pas på dine øjene/hænder!



Pas på jer selv!

Ulykker sker når man har mest travlt


