
ΑΣΦΑΛΗ & ΚΑΘΑΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
Πώς να παραμείνουν οι εργαζόμενοι ασφαλείς και τα 
εργαλεία σας καθαρά.

Η πανδημία του κορωνοϊού έχει επηρεάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την υγιεινή των εργοταξίων 

αλλάζοντας τις καθημερινές συνήθειες πολλών εργαζομένων. Η εφαρμογή των κανόνων υγιεινής με 

τακτικό πλύσιμο χεριών, την τήρηση αποστάσεων μεταξύ των εργαζομένων και τα καθαρά εργαλεία 

είναι ζωτικής σημασίας για την συνέχιση των εργασιών σε ένα εργοτάξιο. Με τον τακτικό καθαρισμό και 

συντήρηση των εργαλείων, εξασφαλίζετε όχι μόνο την μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των εργαλείων αλλά 

και την προστασία του χρήστη. 

Ανάλογα με τη χρήση του εργαλείου και τη συχνότητα καθαρισμού, κυμαίνεται και ο χρόνος 

καθαρισμού. Ένας τυπικός καθαρισμός εργαλείου διαρκεί περίπου 2-3 λεπτά. Ένας ενδελεχής 

καθαρισμός φυσικά διαρκεί περισσότερο.

Τακτικός καθαρισμός εργαλείων

Πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο είναι απενεργοποιημένο και 

αποσυνδεδεμένο από οποιαδήποτε πηγή τροφοδοσίας ρεύματος, συμπεριλαμβανομένης της 

μπαταρίας. Ανατρέξτε στις οδηγίες της εταιρείας σας σχετικά με τον προστατευτικό εξοπλισμό 

που απαιτείται κατά τον καθαρισμό.

1. Απομακρύνετε την βρωμιά από το περίβλημα του εργαλείου με μία βούρτσα ή ένα υγρό πανί.  Η 

χρήση πεπιεσμένου αέρα, μπορεί να μεταφέρει την σκόνη οπουδήποτε πάνω σας ή στο 

περιβάλλον, γι’ αυτό ανατρέξτε στις οδηγίες της εταιρείας σας για τη λήψη συγκεκριμένων 

προστατευτικών μέτρων.

2. Ξύστε τις υπολειπόμενες ακαθαρσίες με μία σπάτουλα. Προσοχή μη καταστρέψετε το περίβλημα 

του εργαλείου και ειδικά την περιοχή που βρίσκεται ο σειριακός αριθμός του.

3. Αφαιρέστε το γράσο ή άλλα υπολείμματα από την επιφάνεια του εξοπλισμού χρησιμοποιώντας 

ένα υγρό πανί.

α.   Αραιώστε με νερό ένα κατάλληλο καθαριστικό για να δημιουργήσετε ένα ήπιο διάλυμα.

β.   Απλώστε το διάλυμα στο πανί και στύψτε το καλά ώστε να μη στάζει υγρό.

γ.   Σκουπίστε προσεκτικά όλο το περίβλημα του εργαλείου, κυρίως την λαβή και την χειρολαβή.      

Χχ Βεβαιωθείτε ότι δεν εισχωρεί υγρό εντός του εργαλείου.  

δ.   Αφήστε το εργαλείο να στεγνώσει τελείως πριν το χρησιμοποιήσετε.

Προσεκτικός καθαρισμός εργαλείων

Πριν χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε χημικό προϊόν καθαρισμού, διαβάστε προσεκτικά τις 

οδηγίες του για να διασφαλίσετε την ασφάλειά σας και να προστατεύστε το εργαλείο. 

Χημικές ουσίες όπως υπεροξείδιο του υδρογόνου, μυκητοκτόνα με βάση το χλώριο, οξύ / 

κιτρικό οξύ, αφαλατικά ή απολυμαντικά υγρά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται, καθώς 

ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο εργαλείο.

1. Ξεκινήστε με τα βήματα καθαρισμού ρουτίνας, όπως παραπάνω, και ακολουθήστε τα εξής:

2. Ψεκάστε ένα πανί είτε με κοινό καθαριστικό είτε με απολυμαντικό υγρό μέχρι να βραχεί αρκετά.

3. Σκουπίστε καλά το εργαλείο, εστιάζοντας σε σημεία επαφής, όπως οι λαβές.

4. Αφήστε το υλικό να δράσει (σύμφωνα με τις οδηγίες του προϊόντος καθαρισμού)

5. Σκουπίστε αμέσως τυχόν περισσεύματα του διαλύματος.



ΑΣΦΑΛΗ & ΚΑΘΑΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
Πώς να παραμείνουν οι εργαζόμενοι σε εργοτάξια και 
τα εργαλεία ασφαλείς και υγιείς.

Προσοχή

1. Αυτή είναι μια διαδικασία καθαρισμού που θα αποτρέψει ζημιά στο εργαλείο. Δεν σημαίνει 

απαραίτητα ότι το εργαλείο έχει απολυμανθεί εντελώς.

2. Πλύνετε καλά τα χέρια σας μετά από κάθε επαφή με χημικά καθαρισμού. Αποφύγετε να αγγίζετε 

το πρόσωπό σας με άπλυτα χέρια.

3. Συνιστάται ο σωστός αερισμός της περιοχής.

4. Μην ψεκάζετε χημικά καθαρισμού απευθείας στα εργαλεία, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει 

ζημιά.

5. Εάν εντοπισθεί αίμα σε οποιοδήποτε εργαλείο ή κατασκευαστικό εξοπλισμό, απαιτούνται 

πρόσθετα μέτρα ασφαλείας.

6. Ανατρέξτε στα πρωτόκολλα της εταιρείας σας για αιματογενείς παθογένειες. Όποιος έχει αναλάβει 

αυτόν τον τύπο καθαρισμού πρέπει να έχει λάβει την απαραίτητη εκπαίδευση για την σωστή 

χρήση ειδικών ΜΑΠ σύμφωνα με τους κανονισμούς ή / και τις οδηγίες προστασίας της 

επιχείρησης.

Θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας; 

Επικοινώνησε με 

τον πωλητή σου 

οποιαδήποτε 

στιγμή, μέσω 

τηλεφώνου ή / 

και email για να 

σε συμβουλέψει 

για εφαρμογές 

και τις υπηρεσίες 

μας ή να κλείσεις 

μία συνάντηση 

μαζί του.

Η Εξυπηρέτηση 

Πελατών είναι 

πάντα στη 

διάθεσή σου για 

να λάβεις 

πληροφορίες σε 

προϊόντα, για την 

παραγγελία σου 

ή για να στείλεις 

εργαλείο για 

επισκευή. 

Τ 210 288600

E gr-custser@hilti.com

Όλα τα προϊόντα 

και οι υπηρεσίες 

μας σε μία 

εφαρμογή! 

Κατέβασε τώρα 

την εφαρμογή 

στο κινητό σου 

και μείνε 

ενημερωμένος 

για όλα!

Το Hilti Online 

είναι στη διάθεσή 

σου 7/24 για να 

βλέπεις όλα τα 

προϊόντα, τις 

δικές σου τιμές, 

να καταχωρήσεις 

την παραγγελία 

σου ή να στείλεις 

το εργαλείο σου 

για επισκευή.

www.hilti.gr

Τα τρία 

καταστήματά μας 

είναι ανοικτά για 

σένα κάθε μέρα 

από τις 08.00 

έως τις 16.00 για 

να δεις, να 

δοκιμάσεις και να 

προμηθευτείς τα 

προϊόντα που 

χρειάζεσαι για 

την δουλειά σου.
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