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FRESH CHECK 
Sprej na potvrdenie správne vykonanej povrchovej hygieny a sanitácie 

 

 
 
CHARAKTERISTIKA   
 
FRESH CHECK je inovatívny prípravok na ľahké a rýchle potvrdenie správne vykonanej 
povrchovej hygieny a sanitácie po predchádzajúcom procese čistenia a dezinfekcie. 
 
Funkcia prípravku FRESCH CHECK je založená na unikátnom patentovanom zložení. 
Obsahuje látky, ktoré menia farbu, pokiaľ sú v styku so životaschopnými mikroorganizmami 
a ďalšími zbytkami nečistôt, ktoré je možné nájsť v rôznych prostrediach pri spracovaní a 
výrobe potravín. Prítomnosť zbytkov po čistení a dezinfekcii potom môže byť identifikovaná 
iba okom. 
 
FRESCH CHECK je veľmi citlivý a môže detekovať počty mikroorganizmov pod 100 jednotiek 

CFU/cm2 v závislosti na aktuálnych podmienkach (CFU = „Colony Forming Units“, teda 
jednotky tvoriace kolónie). Prípravok FRESH CHECK je veľmi vhodnou alternatívou k iným 
technikám kontroly úrovne hygieny a sanitácie, ako napr. bioluminiscenčná metóda 
stanovenia ATP, a môže byť preto použitá ako súčasť zavedených kontrolných postupov 
HACCP. 
 
 
NÁVOD NA POUŽITIE 
 
FRESH CHECK sa nanáša na povrchy pre potvrdenie správne vykonanej povrchovej hygieny 
a sanitácie po predchádzajúcom čistení a dezinfekcii a ubezpečení, že na ošetrených 
plochách niesú žiadne mikrorganizmi a zbytky nečistôt. Prípravok má fialové sfarbenie, 
ktoré sa počas niekoľko sekúnd zmení na zelenú alebo oranžovú, pokiaľ sú prítomné 
mikrorganizmi alebo zbytky nečistôt. Zmena sfarbenia neurčuje povahu alebo množstvo 
zbytkov na povrchu. 
 
Po použití dôkladne opláchnite a zabezpečte odstránenie všetkých zbytkov prípravku a 
nečistôt. 
 
 
VLASTNOSTI PRÍPRAVKU  
 

Zloženie činidlá citlivé na organické materiály, zložky meniace farbu 

Vzhľad  číra kvapalina 

Farba ružovo-fialová 

Zápach charakteristický po produkte 

pH (100%) 6,9 ± 0,5 

Merná hmotnosť 1,00 ± 0,05 g/cm3 (20°C) 

Rozpustnosť rozpustný vo vode v akomkoľvek pomere 



 

CHRISTEYNS Slovakia s.r.o. • Panenská 6 • 811 03 Bratislava 1 
Tel/Fax: +420 556 731 111 • www.christeyns.com 

 
 
 
 
MATERIÁLOVÁ ZNÁŠANLIVOSŤ  
 
Pokiaľ je FRESH CHECK používaný v súlade s návodom na použitie, potom je možné 
prípravok FRESH CHECK použiť na všetky bežne v potravinárskom priemysle používané 
materiály.  

 
U niektorých poréznych alebo ľahko ofarbitelných materiálov môže FRESH CHECK spôsobiť 
trvalé sfarbenie povrchu. V prípade pochybností by mal byť na materiále provedený test na 
ofarbenie. 
 
 
BEZPEČNOSŤ 
                   
Prečítajte si pozorne kartu bezpečnostných údajov k prípravku FRESH CHECK a riaďte sa 
pokynmi pre nakladanie s chemickými látkami a ich likvidáciou. 
 
 
SKLADOVANIE A EXPIRÁCIA  
 
Prípravok FRESH CHECK skladujte v originálnom balení pri teplote medzi 5°C a 35°C. 
Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Doba použitelnosti je do 24 mesiacov od 
dátumu výroby. 
 
 
BALENIE 
 
Prípravok FRESH CHECK je dodávaný v krabičkách obsahujúcich 4 nádobky po 100 ml. 

 

 

 

 

Informácie v tomto letáku predstavujú aktuálny stav našich technických znalostí a skúseností, ktoré 
nezáväzne odovzdávame. Uvedené informácie nezaručujú žiadne konkrétne vlastnosti alebo vhodnosť 
výrobku pre konkrétnu aplikáciu. Informácie o preventívnych opatreniach, prvej pomoci a skladovaniu 
výrobku sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Zodpovednosť užívateľa nieje týmito pokynmi zbavená 
vzhľadom k početnosti možných vplyvov pri nasadení naších výrobkov v priebehu použitia i pri 
zodpovedajúcich bezpečnostných opatreniach. Všetky práva sú vyhradené. 
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