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Sanitare Bucătării

BaiSali Evenimente Podele

Curatenie  &  intretinere
Ca si proprietar afacere zona HoReCa, te confrunți cu tot mai multe provocări.  Igiena, curatenia  și dezinfecția
determină viața de zi cu zi.  Exact acești 3 factori introduc un operator in provocări permanente, deoarece
situația juridică continuă să fie înăsprită.

Tegee Clean & Care  oferă soluțiile și  sistemele potrivite  pentru a vă menține afacerea să funcționeze la cel
mai înalt nivel. Pentru a putea opera în siguranță și curățenie.



Schemă utilizare produse

TG Alkoholreiniger BIO
DETERGENT CONCENTRAT PE BAZĂ DE ALCOOL 

Detergent concentratde curățarepe bazăde alcoolpentrucurățareadelicatași
fărăurmea suprafețelor.

TG Allzweckreiniger BIO 
DETERGENT CONCENTRAT UNIVERSAL BIO

Detergent concentratlichiduniversal cu puteremaximăde curarățare și com-
patibilitatecu mediulînconjurător. Poatefi folositșiînsectorulalimentar.

TG Fettlöser Forte BIO
DETERGENT DEGRESANT  FORTE BIO

Detergent degresant  concentrat  lichid &  alcalin.  Indeparteaza si descom-
pune  usor grăsimile vegetale, grasimile si proteinele. 

TG Glasreiniger BIO
SOLUTIE CURATARE GEMURI BIO

Solutie curatare geamuri , curăță rapid, temeinic, fără urme și delicat. Oferă 
curătare si stralucire radianta suprafetelor Biodegradabil.

TG Glasreiniger
SOLUTIE CURATARE GEMURI 

Detergent curatare suprafete vitrate curăță rapid, temeinic, fără urme și 
ușor. Oferă curătare si stralucire radianta suprafetelor 

TG Sanitärreiniger
DETARTRANT SANITAR

Îndepărtează chiar și murdăria persistentă de  calcar și reziduurile de săpun 
depus. Acționează activ împotriva murdăriei.

TG Back- & Grillreiniger
SOLUTIE CURATATE GRATARE

Lichid foarte alcalin cu putere mare de curățare. Îndepărtează fără efort Re-
ziduuri de rășină de prăjire, coacere și afumare din cuptoare, grătare etc.

TG GSM Reiniger CF
DETERGENT LICHID PENTRU MASINA FARA CLOR

Produsul îndepărtează temeinic, igienic și fără urme toate urmele  alimente-
le și de băutură și murdăria problematică. Formula fara clor.

TG GSM Reiniger Chlor
DETERGENT LICHID PENTRU MASINA CU CLOR

Lichid de curățare Concentrat cu putere mare de curățare și solvent. 
Eficient din punct de vedere igienic datorită componentelor active de clor.

TG GSM Reiniger Pulver
DETERGENT GRANULAT PENTRU MASINA 

Granule albe de granulație medie, cu putere de curățare excelentă și pute-
re de dizolvare pentru o mare varietate de materiale.

TG Klarspüler Plus
ADITIV CLATIRE MASINI SPALAT VASAE UZ 

Agent de clătire acid pentru toate mașinile de spălat vase pe bază de acid  
organic. Efect foarte bun de umectare cu efect de uscare.

TG Handgeschirrspülmittel
DETERGENT MANUAL SPALARE VESELA 

Lichid de spălat vase manual cu efect de auto-uscare. Curăță rapid, temei-
nic și delicat porțelanul, vesela, paharele, tacâmurile etc.

TG WC Reiniger Gel
GEL DE CURAT WC

TG Toilet cleaner -  Gel de curățare pentru toaletă nediluat. Pentru a curăța 
vasele de toaletă sau pisoarele, pulverizați sub margine și lăsați să lucreze.
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TG Bodenautomatenreiniger
TG Floor machine cleaner

Pentru curățarea temeinică a podelelor foarte murdare din sectorul industri-
al - inclusiv în industria alimentară.

TG Beschichtung RF Boden
TG Coating non-slip floor

Acoperire pentru podele interioare. Această folie lucioasă se caracterizează 
printr-un nivel ridicat de rezistență la benzi de rulare și la alunecare.

TG Wachsentferner Boden
TG Wax remover floor

Detergent de bază ușor alcalin pentru îndepărtarea ceară și a straturilor 
auto-lucioase de pe podele

TG Gummistrichentferner
TG Rubber line remover

Pentru îndepărtarea petelor de vopsea, a liniilor de pâslă și a pixului de pe 
toate tipurile de suprafețe.

TG Feinsteinzeugreiniger
TG Stone floor cleaner

Produs neutru până la ușor alcalin cu putere de curățare intensivă. Asigură 
păstrarea structurii suprafeței.

TG Wischpflege Boden
TG Wiping care floor

Potrivit pentru îngrijirea ușoară a tuturor podelelor din plastic și piatră. Folia 
de protecție care se formează este rezistentă la murdărie.

TG Polster & Textilreiniger
TG Upholstery and textile cleaner

Concentrat detergent lichid cu putere de curățare foarte bună. Aditivii spe-
ciali previn în mare măsură remurdărirea.

TG Geräteentkalker
TG Appliance descaler

Soluție acidă pentru îndepărtarea depunerilor de calcar și pietre de apă din 
aparate de cafea, precum și în toate aparatele de gătit și apă caldă.

TG Kalk- & Urinsteinentferner
TG Limescale and urine scale remover

Concentrat de curățare puternic acid pentru curățare completă și rapidă de 
pe  gresie, faianta, dale de piatra. Dizolvă murdăria încăpățânată.

TG Kesselsteinentferner
TG Scale remover

Pentru îndepărtarea depunerilor de calcar, minerale și similare in serpentine 
de incalzire, cazane de tot felul, pe gresie etc.

TG Scheuermilch 
TG Scouring milk

Curăță fără zgârieturi. Cristalele de curățare microfine asigură îndepărtarea 
optimă a murdăriei de pe toate suprafețele.

500 ml

TG Handseife Pfirsich
TG Handsoap Peach

Sapun lichid pentru mâini cu putere mare de curățare. Dermatologic
testat și cu substanțe de îngrijire pentru curățarea ușoară a mâinilor.
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HACCP
igienă concept & management
Funcționarea trebuie să aibă o autoverificare internă 
conform principiilor sistemului HACCP. 

Proprietarii, directorii generali sau ofițerii de igienă tre-
buie să determine punctele de control din procesul de 
lucru care sunt critice pentru siguranța alimentelor și 
să se asigure că măsurile de securitate adecvate sunt 
definite, respectate, implementate și verificate conti-
nuu.

Pentru a vă ușura acești pași, Tegee hygiene folder 
lansat, utilul  Fișe de informații, planuri de igienă, liste 
de verificare și fișe de date pentru produsele noastre. 

Vă servește nu numai ca informație, ci și ca suport în îndeplinirea cerințelor necesare Obligatii de a asigura 
igiena optima in firma dumneavoastra.

Example hygiene checklist





Valoarea pH-ului
Sanitary & Maintenance Cleaning

In curatenie sanitara si de intretinere valoarea pH-ului joacă un rol important Datorita varietatii mari de mate-
riale de curatat si a diferitelor tipuri de murdarie, alegerea produsului de curatat potrivit este de mare import-
anta. Valoarea pH-ului înregistrează puterea produsului în respectivul efect de curățare.

Acid Neutru Alkalin

Calcar, rugină, urme de urină grăsime, săpun, ulei, polimeri

Curăţenie

Pentru a obține un rezultat de curățare eficient 
și curat, valoarea pH-ului produsului trebuie 
ajustată la murdărie. 

• Depunerile de calcar, rugina si urina trebuie 
îndepărtate cu produse acide.

• Straturile de grăsime, săpun, ulei, funingine, 
proteine și polimeri trebuie îndepărtate cu 
produse alkaline

Compatibilitatea materialului

Atunci când alegeți produsul de curățare po-
trivit, trebuie să acordați o atenție deosebită 
valorii pH-ului, deoarece o valoare prea 
mare sau prea scăzută îl poate deteriora. 

• Pardoseli de marmură – fără curățare cu acid
• Ardezie - fără curățare acidă
• Podele din plută – fără curățare cu acid
• Acoperiri de linoleum – nu prea alcalinecu-

ratenie
• Aluminiu – fără curățare alcalină
• Trebuie avut grijă să folosiți produse de 

curățare fără acid clorhidric pe fitinguri

Valoarea pH-ului indică puterea efectului acidului și alcalinei.





Bucatarie 
Bucătărie cantină  & Bistro
Curățarea veselei și a suprafețelor, precum și dezinfecția utilizată corect în bistrouri, brutării, restaurante sau 
procesarea alimentelor trebuie efectuate ținând cont de standardele de igienă. Toate produsele pe care le 
vindem respectă aceste standarde înalte. 

Reprezentantul dvs. de vânzări vă va sfătui cu privire la utilizarea economică și conformă HACCP, dacă este 
necesar inginerii noștri de aplicații vor fi bucuroși.

Importanța igienei

De ce este igiena un factor important în gastronomie?

Oriunde oamenii intră în contact cu alte persoane și alimente, este 
deosebit de important să ne asigurăm că răspândirea germenilor este 
cât mai mică posibil. Pentru a realiza acest lucru trebuie sa respectați 
întotdeauna măsurile pentru alimente și  atentie la igiena personală. 

Acest lucru asigură siguranța alimentară optimă și prevenirea bolilor 
transmise prin alimente. Aici este necesară o sensibilizare adecvată 
a personalului, iar acest lucru poate fi realizat prin măsuri de formare 
specific. 



Poarta spre sustenabilitate 

Tegee îi deschide ușa Sustenabilitate prin:

• Ecologic și fără plastic material de ambalare
• Treptat și mai mult fără eticheteProduse
• Produse biodegradabile
• Design eficient de transport
• Conceptul de deșeuri durabile
• Conservarea resurselor

sustenabilitate 
Mediu & responsabilitate
Respectul mediului înconjurător al produselor noastre și al materialelor de ambalare este o chestiune firească 
pentru noi. 

Conformitatea cu legile și reglementările specifice țării reprezintă baza selecției noastre de produse și design 
de sortiment. Toate produsele nu conțin hidrocarburi halogenate (fără AOX). 

Materiile prime utilizate la detergenti (agenții de suprafață) și agenții de complexare sunt biodegradabili sau 
eliminabili dincolo in limita legală. Diferite rapoarte confirmă compatibilitatea cu mediul. Optimizarea si con-
trolul produselor existente este un proces constant





Podea
Curățare plante  & Podele
La intrarea într-o cameră, podeaua dă prima impresie de curățenie. Din moment ce sunt diferite Există pardo-
seli și tipuri de acoperire, este important să adaptați curățarea la acestea astfel încât podeaua nu este doar 
curățata,  ci și întreținua.

Curatare de baza

În primul pas, curățarea 
de bază este deosebit de 
importantă. Toată murdăria 
trebuie îndepărtată cu grijă. 
Numai în acest fel poate lon-
gevitatea stratului aplicat în a 
2-a etapă.

Recomandare produs: 

• TG Floor machine cleaner
• TG Alcohol cleaner
• TG Stone floor cleaner

Acoperire și îngrijire

În a doua etapă, este important să 
aveți grijă ca podeaua să fie curățată 
corespunzător si sa fie acoperita  pentru 
a mentine durabilitatea si calitatea par-
doselii.

Product recommendation:

• TG Coating non slip 
• TG Wiping care floor

Rezultat 

Mai ales în sectorul ali-
mentar și alimentar, 
unde igiena contează si 
este pe ordinea de zi o 
podea curate da un sen-
timent pozitiv Curățenia 
este transmisa recoman-
dat pepuritatea soluluia 
respecta.

curatenie de 
baza  

Acoperire     Ingrijire   

podea curata & bine 
intretinuta
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