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Puhdistusohje Varimixer Teddy 5 L. 

Kaikissa elintarviketuotantoon liittyvissä puhdistusprosesseissa on 
aina suoritettava riskiarviointi.  
Varimixer A/S1 on laatinut nykyisen lainsäädännön perusteella alla 
olevan taulukon, joka auttaa asiakaskohtaisten 
puhdistussuunnitelmien laatimisessa. Puhdistuksen tärkeys 
sekoittimen yksittäisillä alueilla havainnollistetaan väreillä. * 
 
Sekoituspää, turvasuojat, pohjalevy kulhon alla, täyttösuppilo ja kaikki 
kulhon työkalut on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.  
Teräksen syöpymisen välttämiseksi on noudatettava seuraavia 
ohjeita:  

• Kloridipitoisuus (Cl-) alle 50 ppm enintään 80 °C:n 
lämpötilassa. 

• Älä koskaan käytä kovaa teräsvillaa/sientä tai muita kovia 
esineitä, jotka voivat naarmuttaa teräspintaa. 

• Kemikaalien käytön jälkeen kaikki ruostumattomasta 
teräksestä valmistetut osat on aina pestävä puhtaalla, 
juomavesilaatuisella vedellä. 

 
Pysäytä sekoitin kokonaan ennen puhdistuksen aloittamista ja poista 
muovinen turvasuoja, kulho ja kulhotyökalut. 
 
 

 

 

* Muu kuin 
elintarvikkeiden 
kanssa   
kosketuksiin 

joutuva vyöhyke.    
 = Pieni riski. 

Roiske-  
vyöhyke. 
 = Kohtalainen riski. 

Suoraan elintarvikkeiden 
kanssa  
kosketuksiin joutuva vyöhyke. 

= Korkea riski. 

 

Puhdistus vaihe vaiheelta 
Kulho.  Tyhjennä kulho ja huuhtele vedellä. 

Laita kulho astianpesukoneeseen tai pese käsin pehmeällä sienellä tai 
harjalla.  
 

Kulhotyökalut.   Poista mahdolliset ruokajäämät työvälineistä ja huuhtele ne vedellä.  
Tarkista työkalun kiinnitys elintarvikejäämien varalta. Pese työtyövälineet 
käsin tai astianpesukoneessa. 
HUOM: Älä koskaan napauta vispilää kulhon reunaa tai muita esineitä 
vasten.  
 

Suojukset.  Irrota ja pese muovinen suojus käsin tai astianpesukoneessa. Pyyhi 
suojaritilä kostealla liinalla tai sienellä. Muista poistaa kaikki 
puhdistuskemikaalit pyyhkimällä ne puhtaalla liinalla ja puhtaalla 
juomavesilaatuisella vedellä. 
 

Sekoituspää ja 
pikaliitäntä. 

 Pese sekoituspää ja pikaliitäntä, johon työkalut kiinnitetään, kostealla liinalla 
tai sienellä suojuksen tavoin.  
 

Lukituspultti ja kulhon 
lukitus kulhon 
kiinnitystä varten. 
 

 Kun peset sekoittimen alaosaa, johon kulho on kiinnitetty, pese ja tarkista 
aina, ettei kolmen lukituspultin alla ole kerrostumia.  

 
1 DS/EN 454: 2014, DS/EN 1672-2:2020, jne. 
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Nosta sekoitin pois pöydältä ja pese sen alta. Jauhot ja muu materiaali 
imukuppien alla voi estää sitä pysymästä tukevasti paikoillaan käytön 
aikana. 
HUOM: Käytä kulhon lukitusta aina edestakaisin, kun puhdistat sekoitinta. 
 

Sekoitin ja 
ohjauspainikkeet. 

 Pese sekoitin aina avoimessa ja suljetussa asennossa. Muista pestä 
sekoittimen oikea ja vasen ohjauspainike. 
Sekoittimen kotelointiluokka on IP42. Siksi sen saa pyyhkiä vain nihkeällä 
liinalla.  
HUOM: Älä koskaan suihkuta vettä suoraan koneen päälle. 
 

Varastointi.  Kulho voidaan asentaa sekoittimeen puhdistuksen jälkeen. Jos kulhoa 
säilytetään sekoittimessa, suosittelemme sen peittämistä mukana 
toimitetulla muovisuojuksella. 
Työkalut on aina puhdistettava täysin ja kuivattava, ennen kuin ne laitetaan 
kulhoon säilytystä varten.  
 
HUOM: Teräksen korroosion välttämiseksi älä koskaan säilytä kulhossa 
elintarvikkeita, joiden happo- tai suolapitoisuus on korkea. 

 

 

Desinfiointi 
 
Desinfiointi vaatii voimakkaita kemikaaleja. Arvioi aina, vaikuttaako sekoittimen desinfiointi lopputuotteen 
elintarviketurvallisuuteen.  
HUOM: Hanki aina puhdistus-/desinfiointituotteiden toimittajan/valmistajan suositukset ennen käyttöä. 
 
Jos puhdistus- ja desinfiointivettä jää haihtumaan sekoittimen pinnalle, kloridien ja muiden kemikaalien 
pitoisuus on suurempi kuin puhdistusprosessin aikana. 
Huuhtele ja pyyhi sekoitin puhtaalla juomavesilaatuisella vedellä aina kemikaalien käytön jälkeen. 
 
Kaikki hapettavat kemialliset desinfiointiaineet on huuhdeltava puhtaalla, juomavesilaatuisella vedellä. 
Jos puhdasta juomavettä ei ole saatavilla, desinfiointi voidaan tehdä kuumalla vedellä, höyryllä, IPA-
etanolilla ja etanolilla. 
HUOM: Hanki aina desinfiointiaineen toimittajalta/valmistajalta kirjallinen vakuutus siitä, että 
desinfiointiaine on turvallista ja että sitä voidaan käyttää ilman huuhtelua puhtaalla juomavedellä.  
 
Desinfiointiaineiden väärä käyttö voi vahingoittaa sekoitinta. 
 

Lisälaiteliitin 
 
Teddy 5 L -sekoitin on saatavana varustettuna lisälaiteliittimellä, johon voidaan kiinnittää lihamylly. 
Jotta lisälaiteliittimeen ei pääsisi pölyä, vettä tai muita ei-toivottuja materiaaleja, se on aina peitettävä 
kiinteällä ruostumattomasta teräksestä valmistetulla levyllä, kun kone on varastossa.  
HUOM: Lisälaiteliittimen on oltava sisältä täysin kuiva, ennen kuin peitelevy asennetaan asennusreiän 
päälle. 

 

 

Lisätietoja Varimixer A/S:n sekoittimien puhdistamisesta on verkkosivuillamme https://varimixer.com/ 

https://varimixer.com/

