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Dezinfekce povrchů výtahů, eskalátorů a povrchů automatických 

dveří budovy 

 

 

Tato směrnice platí pro majitele, správce zařízení a další osoby odpovědné za dezinfekci zařízení KONE. 

 

V případě epidemie může být nutné dezinfikovat tlačítka výtahu, zábradlí výtahu a eskalátoru, stěny kabiny, 

šachetní dveře výtahu, kabinové dveře, nebo jiné povrchy zařízení, aby se zabránilo šíření viru nebo bakterií.  

Při výběru vhodného dezinfekčního prostředku dodržujte při epidemii aktuální doporučení hygieniků, 

střediska pro tlumení nákazy nebo jiného příslušného orgánu, například Světové zdravotnické organizace. 

Po použití vždy dodržujte příslušné pokyny pro přípravu dezinfekce, posouzení úrovně rizika, požadovaných 

osobních ochranných prostředků, dezinfekčních kroků a zacházení s dezinfekcí a osobními ochrannými 

prostředky.  

Postupujte podle bezpečnostních návodů použitých dezinfekčních prostředků. Během dezinfekce zajistěte 

dostatečné větrání. Udržujte dveře výtahu otevřené.  

Trvanlivost materiálů KONE byla testována pomocí standardních čisticích rozpouštědel. Při používání 

dezinfekčních prostředků je důležité věnovat pozornost poškození povrchu zařízení. Ujistěte se, že je 

dezinfekční prostředek vhodný a zda obsahuje správné množství dezinfekčního prostředku. Ethanol až do 

75% lze použít na nerezovou ocel bez poškození povrchu.  

Jako dezinfekční prostředek lze použít ultrafialové světlo, ale je třeba potvrdit kompatibilitu materiálu, 

účinnost proti epidemii a způsob aplikace. 

 

Důležitá poznámka 

 

- Při použití nového čisticího prostředku jej nejprve otestujte na malém, neviditelném místě. 

Chemikálie reagují se zpožděním, takže viditelnost poškození může být zpožděna v závislosti na 

okolním prostředí (teplo, vlhkost atd.). 

- Čisticí / desinfekční prostředek nestříkejte přímo na povrch, protože by na něm mohly zůstat stopy. 

Prostředek se také může dostat do tlačítek zařízení a poškodit tak elektroniku. Přímý postřik může 

také způsobit rozšíření virusu a bakterií. 

- Nepoužívejte kyseliny, činidla obsahující chloridy (jako je kyselina chlorovodíková) ani chlorová 

bělidla. Způsobují trvalé poškození povrchů z nerezové oceli.  

- Nikdy nepoužívejte na plastové díly (např. tlačítka nebo displeje) minerální destiláty, ředidla barev, 

odstraňovače nátěrů nebo produkty na bázi ropy.  

 

 

Obecné pokyny k čištění naleznete v uživatelské příručce společnosti KONE OM-01.01.006. 
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Veškerá práva vyhrazena. 

Důležité upozornění 

Tyto zásady a pokyny a jejich obsah (dále jen „pokyny“) slouží pouze pro informační účely. Pokyny neobsahují všechny relevantní informace 

týkající se provádění údržby daného zařízení a instalace nebo výměny příslušných součástí (dále jen „práce“). Každá osoba zapojená do práce musí 

dodržovat všechny pokyny ohledně příslušného vybavení. Dále musí být tyto osoby kvalifikované a oprávněné vykonávat práci, což zahrnuje 

vlastnictví licencí vyžadovaných zákonem. 

Autorizované použití – licence 

Společnost KONE uděluje oprávněnému příjemci pokynů (dále jen „oprávněný uživatel“) omezenou odvolatelnou licenci vlastnit a používat 

pokyny pro účely provedení práce („licence“). Vlastnictví nebo používání pokynů způsobem, který je v rozporu s udělenou licencí, je přísně 

zakázáno. Za žádných okolností není autorizovaný uživatel oprávněn komukoli kopírovat, odhalovat, zveřejňovat nebo rozšiřovat pokyny bez 

předchozího písemného souhlasu uděleného zákonným zástupcem společnosti KONE. V případě, že účel, pro který je licence udělena, zanikne, je 

autorizovaný uživatel povinen buď pokyny vrátit společnosti KONE, nebo je zničit. Porušení tohoto odstavce může mít za následek zákonné nebo 

oprávněné kroky proti autorizovanému uživateli. 

Nedovolené vlastnictví nebo používání jinými osobami 

Vlastnictví, používání, kopírování, odhalování, zveřejňování nebo rozšiřování pokynů jednotlivcem nebo subjektem, který není autorizovaným 

uživatelem, je přísně zakázáno („zakázané použití“) bez předchozího písemného souhlasu uděleného zákonným zástupcem společnosti KONE. 

Zakázané použití povede k zákonným či oprávněným krokům proti porušujícím. 

Zřeknutí se odpovědnosti 

Pokyny neobsahují všechny potřebné informace k provedení práce a nesmíte se spoléhat výhradně na pokyny k provedení práce. Oprávněný 

uživatel přebírá veškerá rizika spojená s použitím a spoléháním se na přesnost pokynů. Společnost KONE odmítá jakoukoli odpovědnost za ztrátu 

nebo škodu, včetně, bez omezení, nepřímé nebo následné ztráty nebo poškození, které vyplývají nebo souvisí s používáním pokynů nebo se 

zakázaným použitím. Společnost KONE neodpovídá za žádné typografické, faktické nebo jiné chyby či opomenutí obsažené v pokynech ani za 

interpretaci nebo použití pokynů kteroukoli stranou. 

Vyloučení záruky 

Pokyny jsou poskytovány „tak, jak jsou“. Žádné prohlášení obsažené v pokynech nelze vykládat jako záruku nebo podmínku, výslovnou 

nebo předpokládanou, pokud jde o jakýkoli produkt, specifikaci nebo postup, jeho prodejnost nebo vhodnost pro jakýkoli konkrétní 

účel nebo kvalitu, nebo jako změnu nebo vyjádření podmínek jakéhokoli nákupu nebo jiné dohody. Riziko za jakékoli spolehnutí se na 

takové informace nese výhradně autorizovaný uživatel. Společnost KONE si vyhrazuje právo kdykoli změnit design produktu, specifikace 

a postupy uvedené v pokynech bez povinnosti předem informovat vás nebo jakoukoli jinou stranu. 

Vlastnictví, mlčenlivost, duševní vlastnictví 

Pokyny jsou majetkem KONE Corporation, jejích dceřiných společností a poboček („KONE“). Pokyny jsou vlastnictvím společnosti, jsou důvěrné a 

obsahují duševní vlastnictví a obchodní tajemství společnosti KONE. Pokyny jsou chráněny mezinárodními zákony a zákony na ochranu duševního 

vlastnictví, včetně, mimo jiné, autorského práva. Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou všechny ochranné známky a názvy produktů v pokynech 

ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti KONE. Neautorizované vlastnictví, používání, kopírování, 

odhalování, zveřejňování nebo rozšiřování pokynů porušuje zákonná práva společnosti KONE a povede k přijetí zákonných nebo oprávněných 

kroků společností KONE vůči porušujícím. 

 


