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Rengöring och 
 rengöringsmaterial

Av Matts Ramstorp

R engöring syftar till att skapa tillräck-
ligt rena ytor. Detta är grundsyftet 
oavsett om rengöringen sker i hem-

met, inom livsmedels- eller läkemedelsindu-
strin alternativt annan kritisk verksamhet. 
Vad ska man då tänka på vid en rengöring 
och hur ska man välja teknik samt material 
för rengöring?

Viktiga delar att beakta
Rengöring används för att skapa rena ytor, 
men samtidigt finns också kravet att man 
inte ska förorena något annat under ren-
göringen. Av denna anledning är det viktigt 
att alltid arbeta utifrån att:
• Föroreningen ska lossna från ytan
• Föroreningen ska därefter fångas upp, för 

att slutligen
• Transportera bort från det som är kritiskt 

i lokalen
En annan viktig aspekt är att de material 

som ska användas för rengöring ska vara 
tillräckligt rena då man börjar rengöra. 
Generellt säger man att rengöringsmaterial 
ska vara minst lika rena som den lokal 
i vilken materialen ska användas, samt 
att materialen i sig inte får släppa eget 
 material.

Moppning och avtorkning
Då man moppar eller torkar en yta med en 
torkduk är det viktigt att aldrig använda 
cirkelformiga rörelser, utan istället endast 
rengöra i en riktning. Förr talade man om 
överlappande raka drag med en mopp eller 
duk. Idag talar man enbart om riktning. 
Man kan t.ex. svirvla med en mopp, vilket 
i praktiken innebär att man drar en mopp 
mot sig samtidigt som moppen svängs i en 
rörelse som liknar en ”åtta”. 

Det viktiga är att man alltid har en och 
samma sida av en mopp, alternativt en 
torkduk, riktad mot den förorenade ytan och 
den andra sidan riktad mot det som är renare. 
På detta sätt kommer man att fånga upp föro-
reningarna i moppen, alternativt i duken.

Praktiskt försök i hemmet
Om ni vill testa skillnaden kan ni placera en 
klick med smör på en fönsterruta hemma. 
Försök sedan att rengöra rutan genom att 
torka bort smörklicken med cirkelrörelser. 
Resultatet blir att rutan blir alltmer föro-
renad ju längre tid ni torkar. Cirkelformiga 
rörelser innebär i praktiken att man sprider 
ut föroreningar istället för fånga upp dem.

Gör därefter om försöket med smör-
klicken och rengör med raka överlappande 
drag. Då blir det rent i ett svep. •
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Dina leverantörer
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