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Nu, mer än någonsin, är det av största vikt att skydda medarbetare, kollegor och 
kunder när ni återvänder till  arbetsplatsen efter en längre tids uppehåll.

Vi har förberett följande riktlinjer för att erbjuda 
praktiskt stöd för att hålla era vattenautomater rena 
och därmed kunna fungera optimalt på ett tryggt sätt. 
Vi uppmuntrar till regelbunden rengöring med fokus 
på handhygien och socialt avståndstagande. 

Detta gör det möjligt att erbjuda tillgång till friskt 
dricksvatten för dina kunder och anställda. God 
vätskebalans och noggrann hygien är det som är 
vägen framåt för att navigera sig fram i dessa mer 
osäkra tider. 
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Hur du startar om din vattenautomat efter 
längre tids stillastående samt periodisk 
sanering
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Hur man använder en vattenautomat efter en 
längre tids uppehåll
Innan du tar vattenautomaten i bruk efter en längre tids uppehåll, rekommenderar vi följande åtgärder:
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Tips för att rengöra din dricksvattenlösning

Om maskinen har stängts av, slå på den igen och vänta minst en timme innan användning för att ge tid till 
upphettning resoektive nedkylning av vattnet, beroende på modell. Slå på vatten- och kolsyrekranar igen om 
någon av dessa har varit avstängda.

Om maskinen har varit oanvänd under en längre tid, spola minst 5 liter av varje respektive vattenval 
(rumstempererat, kallt och kolsyrat vatten) och minst 3 liter hetvatten för modeller som stödjer det. Vattnet som 
spolats ur efter stillastående ska inte drickas.

Att spola hjälper till att rensa bort stagnerat vatten från systemet. För kolsyreaggregat rensar spolning även bort 
luftbubblor som kan ha formats i vattenledningen. Förändringar i temperatur och exponering för ljus kan också 
påverka lukt och smak. 

Rengör vattenautomatens utvändiga ytor, inklusive utlopp, kranar, tryckknappar, dekaler, spillbrickor och 
tappkranar. Använd en livsmedelsklassad saniteringsvätska eller våtservetter med alkohol.

För vattenautomater som använder sig av omvänd osmos, bör dessa enheter köras varje dag för att hålla 
membranen friska och i gott skick samt för att försäkra dig om att allt vatten i tanken används. Kontrollera 
tanktrycket och återställ trycket om det behövs.

Tips för rengöring av tillbehör

Glas och karaffer
 
Diska alla glas, återanvändbara flaskor och karaffer för hand med hett vatten och diskmedel, skölj sedan. Ställ i en 
diskmaskin och kör helst dubbla tvättcykler för att bli av med alla rester.

Kaffeautomater 
 
Se i bruksanvisningen för maskinspecifik dagliga underhållsrutiner och följ dessa innan användning. Om 
bruksanvisning saknas, följ dessa enkla steg:

- Töm eventuella spillbrickor som har kaffesump kvar. 
- Kör minst 1 liter hett vatten genom kaffeautomaten genom att trycka på hetvattenknappen. 
- Släng de 3-4 första kaffekopparna innan användning.
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Utöka de dagliga hygienrutinerna
När utrustningen är rengjord enligt ovan är det en god idé att uppmuntra regelbunden rengöring av kaffe- och vatten-
automaterna på din arbetsplats, samt informera om god handhygien för att undvika smittspridning.
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Tips

Personlig hygien
 
Tvätta händerna med tvål och vatten eller desinficera med en alkoholbaserad gel före och efter du använder din 
vattenautomat. Om du behöver nysa eller hosta i närheten av vattenautomaten, gör det absolut i armvecket, så 
hjälper du till att förhindra spridning. Vi rekommenderar att du har handdesinfektion och näsdukar inom räckhåll av 
vattenautomaten och slänger alla använda näsdukar i en sluten soptunna. 

Socialt avståndstagande 

Håll ett tryggt avstånd från andra när du fyller på vatten vid vattenautomaten. Vi rekommenderar att du håller ett 
avstånd på minst 1 meter vid alla tillfällen.

Regelbunden rengöring av din vattenautomat 

Använd en desinfektionsspray eller desinfektionsservetter för att rengöra din vattenautomat regelbundet. Var extra 
noga med att rengöra området kring vattenutloppet.

Rengöring av glas och flaskor

Alla dricksglas, återanvändbara flaskor och karaffer bör, utan undantag, diskas i diskmaskin efter varje användning. 
Virekommenderar också att du kör dubbla tvättcykler. Om du använder engångsmuggar, uppmuntra till att slänga 
dessa efter varje användning, återanvänd eller lämna ej till andra att slänga muggar som du själv använt.

Checklista för installation och service på plats
Våra servicetekniker följer strikta hygienprotokoll. Informera gärna er personal, kunder 
och besökare om våra protokoll, för att sprida kunskap och trygghet kring användandet 
av dricksvattenlösningarna.

Vårt hygienprotokoll innefattar att undvika 
handskakningar, annan fysisk kontakt med kunder/
kollegor, att dela utrustning som pennor eller verktyg. Att 
hålla ett avstånd på minst 1 meter från kunder/kollegor, 
att använda handdesifektion före och efter varje besök på 
plats, samt att använda plasthandskar under hela besöket 
och att slänga dem efter varje jobb. Vi förordar också att 
använda desinfektionsspray eller desinfektionsservetter för 
att desinfektera vattenautomaten.

Om det har funnit bekräftade fall av COVID-19 på din 
arbetsplats kan teknikern, enligt eget omdöme, välja 
att inte genomföra besöket. En tekniker som själv haft 
symptom ska inte närvara eller återvända till arbetet innan 
de är helt fria från symptom och friskförklarade.



Vi har teknologin 
som krävs för att 
erbjuda friskt, 
rent vatten
Firewall® är en obesegrad teknologi som renar 
vatten på ett fullkomligt säkert sätt. Upp till 99.9999 
% fritt från bakterier och upp tilll 99.999 % fritt från 
virus.

Till skillnad från andra vattenautomater anslutna till dricksvattennätet, 
renar vår Firewall UVC teknik vattnet genomgående hela vägen från 
inlopp till utlopp. Detta förhindrar bakterier och virus som Legionella, 
Salmonella, E-coli, Hepatit och Rotavirus att komma in i systemet och 
förorena ditt dricksvatten och därmed riskera orsaka sjukdom. Du kan 
lita på att världens mest certifierade vattenreningsteknologi levererar 
det tryggaste vattnet för din arbetsplats. 

BioCote® minskar mikrober med 
99,5 % inom loppet av 2 timmar

Waterlogics patenterade BioCote® inbyggda 
antimikrob-skydd förhindrar tillväxten av 
bakterier som orsakar fläckar, illaluktande 
doft, virus och mögel runt utloppet och filtret, 
och håller vattenautomaten fräschare och 
renare längre. 

*Waterlogic innehar patent inom kategorin för dricksvattenau-
tomater och dricksvattenlösningar för kommersiell användning, 
anslutna till dricksvattennätet.
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Det förväntas att socialt avståndstagande kommer att bestå under de närmaste månaderna och i det avseendet, 
har vi skapat tryckt informationsmaterial för att förstärka budskap som är kopplade till användningen av Waterlogics 
vattenautomater. Dessa är utformade med ansvarskänsla i åtanke, för att hålla din vattenautomat så ren som möjligt samt att 
uppmana till socialt avståndstagande. Detta informationspaket kan laddas ned kostnadsfritt. 
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KEEP YOURDISTANCE

Keep it clean...

Better thinking, better water, better 
for you, better for the planet

Wash your hands before and 
after using the dispenser

Avoid touching dispense nozzle with 
cup or bottle rim

Respect social distancing if 
someone else is dispensing

Sanitise dispenser regularly
with AquaDosa

FILL UP

MOVE
ON

Klistermärken för vattenautomat

Bordspratare baksida

Bordspratare framsida

300 mm golvdekaler (finns att köpa)

Vi finns här för att hjälpa dig

För att göra en order eller för extra stöd ring oss idag på 0771-348 348 eller besök  
www.waterlogic.se/omstart

Vi finns här och erbjuder praktiskt stöd och hjälp med att hålla din vattenautomat ren och i ett välfungerande, säkert 
och gott skick. Vi är glada över att kunna svara på eventuella frågor du kanske har för att tryggt kunna komma igång 
med att använda din vattenautomat igen.

Vi har ett flertal produkter som hjälper dig att uppnå ökad trygghet och säkerhet på arbetsplatsen:

• Desinfektionsspray och desinfektionsservetter för din vattenautomat 

• Ett brett urval av återanvändningsbara flaskor och karaffer som kan diskas i maskin, samt även ett brett urval av 
engångsmuggar. 

Informationsmaterial för din vattenautomat som främjar budskap som socialt avståndstagande och hygien på 
arbetsplatsen. 


