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Hygiena výčepu – oblast  
použití přípravků TM® 
  

 
 
  

Základem pro kvalitní nápoje je nasazení osvědčených 
přípravků při hygieně ve výčepech: 
 
 

oblast použití výrobek použití balení 

30 x 45 g sáček v kartónu

265 x 45 g sáček v kartónu
TM® DESANA MAXfp  
- práškový alkalický 
sanitační přípravek 

bez chlórová sanitace nápojových cest s barevnou 
indikací účinnosti sanitace. Barevná změna 
fialová – zelená – fialová ukazuje účinnost 
sanitace 130 x 90 g sáček v kartónu

   6 kg kanystr 
  35 kg kanystr 

KAŽDOTÝDENNÍ 
sanitace  

výčepních 
chladicích zařízení 
PIVO/LIMO/VÍNO TM® DESANA  

- kapalný sanitační 
přípravek  

sanitace nápojových cest s barevnou indikací 
účinnosti sanitace pomocí aktivního chlóru. 
Barevná změna fialová – zelená – fialová ukazuje 
účinnost sanitace   250 kg sud 

30 x 45 g sáček v kartónuKAŽDOMĚSÍČNÍ 
sanitace kávovarů, 

automatů na 
minerální vody 

TM® DESANACIDfp  
- práškový kyselý 

sanitační přípravek 

kyselá sanitace nápojových cest s barevnou 
indikací účinnosti sanitace. Barevná změna 
fialová – zelená – fialová ukazuje účinnost 
sanitace 265 x 45 g sáček v kartónu

  5 kg kanystr 
k mytí sklenic   

TM® NEUTRAL C 
 - tekutý mycí 

přípravek  

0,01 – 0,02%-ní roztok na ruční mytí, skla, 
porcelánu, nerezu (nástroje, zařízení) 25 kg kbelík

5 kg kanystrk ošetření 
mosazných 

výčepních stolic a 
pultů 

TM® 
KUPFERREINIGER 
kapalný přípravek  

mechanicky očištěné dřevo postříkáme  2%-ním 
studeným roztokem a ponecháme  30 min. 
působit.Následně opláchneme vodou 30 kg kanystr 

k ošetření 
nerezových 

výčepních stolic a 
pultů 

TM® FOAM STERIL 
kapalný přípravek 

s dezinfekčními účinky 

1 - 2%-ní roztok, dle možnosti 40 - 50°C teplý, 15 – 
30 minut necháme  působit. Vše opláchneme 
horkou vodou. Kde je to zapotřebí tak dočisťujeme 
kartáčem a hubkou. 

25 kg kanystr

5 kg kanystr
mytí podlah a stěn 

TM® 101 
kapalný sanitační 

přípravek 

2 – 5%-ní roztok na důkladné odstranění všech 
nečistot z podlah a stěn 25 kg kanystr

vypracování 
hygienického plánu 
pro gastronomický 

provoz 

HACCP koncept zákon čís.258/2000 o ochraně veřejného zdraví       x stránek

stěny a stropy bez 
plísní TM® AMICAL 

fungicidní nátěr do vlhkých prostor (sklepy, 
chladírny,…). Velmi účinně zabraňuje vzniku plísní 
po dobu 4 až 6 let. Je nutné udělat dvě vrstvy 
nátěru. Spotřeba je 300 – 400 g/m2 

  18 kg kbelík

 
 
 

 


