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Dezynfekcja wind, schodów ruchomych i drzwi automatycznych  
  

  
Niniejsze wytyczne przeznaczone są dla właścicieli, zarządców obiektów i innych osób odpowiedzialnych                            

za dezynfekcję urządzeń KONE.  

  

W wypadku epidemii istnieje potrzeba dezynfekcji przycisków windy, ścian kabiny, drzwi i poręczy windy lub schodów 

ruchomych oraz drzwi automatycznych w budynku, a także innych powierzchni urządzeń, w celu powstrzymania 

rozprzestrzeniania się wirusów. 

Przy wyborze odpowiednich środków dezynfekcyjnych należy kierować się zaleceniami lokalnych władz, Głównego 

Inspektora Sanitarnego lub organów międzynarodowych, takich jak Światowa Organizacja Zdrowia.  

Należy stosować się do zaleceń dotyczących środków dezynfekcyjnych i instrukcji ich używania oraz wymaganych 

środków ochrony indywidualnej, właściwego posługiwania się nimi i utylizowania.   

Wybierając środki dezynfekcyjne należy kierować się informacjami z ich kart charakterystyki substancji 

niebezpiecznych. Podczas dezynfekcji należy zapewnić odpowiednią wentylację - drzwi windy powinny być otwarte. 

Podczas stosowania środków lotnych lub łatwopalnych należy upewnić się, że w pobliżu nie ma żadnych źródeł zapłonu 

(np. papierosów).  

Trwałość materiałów wykończeniowych w urządzeniach KONE została przetestowana przy użyciu standardowych 

rozpuszczalników czyszczących. Aby uniknąć uszkodzenia dezynfekowanych powierzchni, należy stosować środki 

antyseptyczne z należytą starannością. Należy upewnić się, że wybrany środek jest odpowiedni dla danej powierzchni              

i ma właściwe stężenie - np. roztwór etanolu (maximum 75%) może być stosowany bez ryzyka do dezynfekcji stali 

nierdzewnej. 

 

Uwaga!  

  

- Przed użyciem nowego środka czyszczącego należy przetestować go na niewielkiej, niewidocznej powierzchni. 

Niektóre substancje chemiczne reagują z opóźnieniem, więc ewentualne uszkodzenia mogą nie być 

dostrzegalne w pierwszych chwilach po użyciu (czas reakcji może być zależny od warunków panujących                     

w danym miejscu, np. od temperatury lub wilgotności).  

- Nie należy rozpylać rozpuszczalnika lub środka czyszczącego bezpośrednio na powierzchnię urządzenia,                    

bo grozi to nie tylko zniszczeniem materiału wykończeniowego, ale również układu elektronicznego,                        

jeśli rozpuszczalnik dostanie się np. pod przyciski urządzenia. Rozpylanie rozpuszczalników może również 

powodować ich rozbryzg, skutkujący rozprzestrzenieniem się wirusów.  

- Nie należy stosować żadnych kwasów, środków zawierających związki chloru (np. kwas solny) czy wybielaczy 

podchlorynowych - powodują one trwałe uszkodzenia powierzchni ze stali nierdzewnej. 

- Na plastikowe części urządzenia, takie jak przyciski lub wyświetlacze, nie wolno stosować spirytusu 

mineralnego, rozcieńczalników czy środków do usuwania farb lub jakichkolwiek produktów ropopochodnych.  

 

Ogólne wskazówki dotyczące czyszczenia urządzeń dostępne są w instrukcji obsługi przeznaczonej dla właścicieli 

urządzeń KONE OM-01.01.006.  
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Uwaga! 

Treść niniejszych wytycznych i instrukcji („Instrukcja”) służą wyłącznie do celów informacyjnych. Instrukcja nie zawiera wszystkich istotnych 

informacji dotyczących konserwacji opisywanego urządzenia oraz montażu lub wymiany jego elementów („Prace”). Osoby wykonujące Prace muszą 

przestrzegać wszystkich instrukcji dot. danego urządzenia. Ponadto, osoby te muszą być wykwalifikowane i upoważnione do wykonywania Prac,                

co obejmuje posiadanie licencji wymaganych przez prawo.  
Upoważnienie do wykorzystania – Licencja  

KONE udziela upoważnionemu odbiorcy Instrukcji („Upoważniony Użytkownik”) ograniczonej i możliwej do odwołania licencji na posiadanie 

Instrukcji i korzystanie z niej w celu wykonania Prac („Licencja”). 
 Posiadanie lub używanie Instrukcji w sposób niezgodny z udzieloną Licencją jest surowo zabronione. W żadnym wypadku Upoważniony Użytkownik 

nie ma prawa kopiować, ujawniać, publikować lub rozpowszechniać Instrukcji bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody działu prawnego KONE.                

W przypadku ustania celu, dla którego udzielono Licencji, Upoważniony Użytkownik zobowiązany jest do zwrócenia Instrukcji firmie KONE                           

lub zniszczenia jej. Naruszenie niniejszej klauzuli może prowadzić do podjęcia kroków prawnych lub innych odpowiednich działań przeciwko 

Upoważnionemu Użytkownikowi.  
Zabronione posiadanie lub użytkowanie Instrukcji przez inne osoby  

Posiadanie, użytkowanie, kopiowanie, ujawnianie, publikowanie lub rozpowszechnianie Instrukcji przez dowolną osobę lub podmiot, który nie jest 

Upoważnionym Użytkownikiem, jest zabronione („Nieupoważnione Użycie”) bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody działu prawnego KONE. 

Nieupoważnione Użycie będzie prowadzić do podjęcia prawnych lub innych odpowiednich działań ze strony KONE przeciwko naruszycielom.  
Zrzeczenie się odpowiedzialności  

Instrukcja nie zawiera wszystkich informacji niezbędnych do wykonania Prac, a więc nie stanowi ona wyłącznego dokumentu regulującego wykonanie 

Prac. Upoważniony Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko związane z użytkowaniem i powoływaniem się na treść Instrukcji podczas wykonywania Prac. 

W szczególności KONE nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty lub szkody, w tym  za pośrednie lub wtórne straty lub szkody                                        

oraz za jakiekolwiek utracone korzyści, spowodowane Nieupoważnionym Użyciem. KONE nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy 

redakcyjne, rzeczowe itd. lub opuszczenia/przeoczenia w treści Instrukcji, ani za interpretację lub wykorzystanie Instrukcji przez jakąkolwiek osobę.  
Brak gwarancji 

Instrukcja udostępniana jest w stanie, w jakim się znajduje. Żadne stwierdzenie zawarte w Instrukcji nie może być interpretowane lub uznawane 

jako: (i) udzielenie gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w odniesieniu do któregokolwiek produktu, specyfikacji lub procedury, ich przydatności 

handlowej lub przydatności do określonego celu lub jakości, lub (ii) modyfikacja lub przedstawienie warunków jakiegokolwiek zakupu lub innej 

umowy. Poleganie na informacjach zawartych w Instrukcji przez Upoważnionego Użytkownika odbywa się więc wyłącznie na jego własne ryzyko. 

KONE zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie projektów, specyfikacji i procedur zawartych w Instrukcji bez obowiązku 

uprzedniego powiadomienia Państwa lub innych osób.  
Informacje zastrzeżone i poufne oraz własność intelektualna  

Instrukcja jest własnością KONE Corporation, jej filii i jej spółek zależnych („KONE”). Informacje zawarte w Instrukcji są zastrzeżone i poufne                        

oraz zawierają materiały stanowiące własność intelektualną KONE i tajemnice handlowe. Instrukcja jest chroniona międzynarodowymi i lokalnymi 

przepisami prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego, lecz nie ograniczają się do prawa autorskiego. O ile wyraźnie nie ustalono 

inaczej, wszystkie znaki towarowe i nazwy produktów w Instrukcji są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy KONE. 

Nieuprawnione posiadanie, używanie, kopiowanie, ujawnianie, publikowanie lub rozpowszechnianie Instrukcji narusza prawa KONE i będzie 

prowadzić do podjęcia prawnych lub innych słusznych działań ze strony KONE przeciwko naruszycielom.  
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