
Táblahigiénia – A legjobb praktikák 

Az élet minden területén nagy figyelmet fordítanak a kézhigiénére, a személyes térre és az új 

helyzethez való alkalmazkodáshoz szükséges változtatások elvégzésére. Ugyanez vonatkozik 

természetesen az irodákra és az iskolákra is. Ezzel kapcsolatban sok kérdést kapunk a vizuál-

kommunikációs eszközök biztonságos használatával kapcsolatban, különös tekintettel a táblák 

és az üvegfelületek fertőtlenítésére a közös helyiségekben, tárgyalókon és tantermekben. Itt 

található egy áttekintés a bevált módszerekről, amelyeket vizuális emlékeztetőként letölthet és 

kinyomtathat a táblákat és az üvegtáblákat használók számára. 

Fehér- és üvegtábla tisztítása 

 

A fehér- vagy üvegtábla, valamint a 

hozzá tartozó filcek és mágnesek 

használata előtt javasoljuk, hogy 

fordítson figyelmet az egészséges 

kézhigiéniára. Alaposan mosson 

kezet, vagy használjon 

fertőtlenítőszert. Minden használat 

után azonnal tisztítsa meg a tábla 

felületét megfelelő 

fertőtlenítőszerrel, mint például ezek 

az eldobható törlőkendők, amelyek 

egy praktikus adagolóban vannak. 

Alternatív megoldás lehet a 

táblatisztító spray használata.  

A legjobb eredmény elérése érdekében kombinálja a táblatisztító sprayt egy mikroszálas 

kendővel a felület optimális tisztításához, valamint a (régebbi) tintafoltok teljes eltávolításához. 

Használat után a mikroszálas kendő egyszerűen mosható a mosógépben. 

Útmutató fehértáblák tisztításához 

Keret nélküli táblafelületek 

Ha munkakörnyezetében 

nagyon nagy hangsúlyt 

fektetnek az alapos higiéniára, 

akkor javasoljuk a keret nélküli 

táblák használatát. Ezekben 

nincsenek olyan rések, 

amelyekbe a vírusok és 

baktériumok különösen nagy 

valószínűséggel vonulnak 

vissza. Ezenkívül 

problémamentesen elérheti a 

teljes felületet, és tisztíthatja, 

és szükség esetén teljesen 

fertőtlenítheti. 

 

https://shop.legavisual.hu/Tablatisztito-kendo--TZ-66-100-db
https://shop.legavisual.hu/shop_search.php?search=t%C3%A1blatiszt%C3%ADt%C3%B3+folyad%C3%A9k
https://shop.legavisual.hu/Mikroszalas-torlokendo-es-tablatisztito-folyadek-c
https://shop.legavisual.hu/Mikroszalas-torlokendo-es-tablatisztito-folyadek-c
https://shop.legavisual.hu/shop_ordered/60299/pic/Adatlapok/Legamaster_fehertabla_tisztitas-karbantartas_WEBRE.pdf
https://shop.legavisual.hu/keret_nelkuli_tablak
https://shop.legavisual.hu/keret_nelkuli_tablak


Optimális baktérium-rezisztencia 

Tudta, hogy a zománcozott 

acélfelületekkel ellátott 

táblákat, a baktériumokkal 

szemben ellenállónak 

tervezték?  

Bár a sima és nem porózus 

zománcozott felületek 

valójában nem pusztítják el a 

baktériumokat, gátolják azok 

növekedését és terjedését. 

A zománcozott felületek nem 

teszik lehetővé a baktériumok 

szaporodását, de természetesen nem rendelkeznek azzal a természetes képességgel, hogy 

önfertőtlenítőként működjenek. Ezért továbbra is szükség van az alapos fertőtlenítésre 

fertőtlenítőszerek (törlőkendők vagy táblatisztítók) használatával. A fertőtlenítéshez használt 

standard és nagy hatásfokú tisztítószerek nem károsítják a felületet.  

Legamaster fehértáblák 

Legamaster üvegtáblák 

 

Hozd magaddal a saját kiegészítőidet! 

A fehértáblák és üvegtáblák 

használatához természetesen 

szükség van olyan 

kiegészítőkre is, mint filcek, 

mágnesek és tisztítószerek. Már 

évek óta trend, hogy az emberek 

saját eszközeiket (tablet, laptop, 

stb) használják az iskolában 

vagy a munkahelyen, mi most a 

saját kiegészítők használatára 

bíztatunk! Ennek oka egyrészt a 

higiénia, másrészt az, hogy 

sokan egyszerűen kényelmesebbnek érzik, ha nem kell megosztaniuk másokkal a 

kiegészítőiket. Ha saját szetted van, akkor nem kell aggódnod, ha vannak-e egyáltalán 

kiegészítők a táblához, és könnyedén magaddal viheted a különböző helyekre a hét folyamán - 

akár az irodában, akár otthon dolgozol. 

Kezdő fehértábla készlet 

Üvegtábla kiegészítő készlet 

https://shop.legavisual.hu/hagyomanyos-feher-tablak
https://shop.legavisual.hu/magneses-uvegtablak
https://shop.legavisual.hu/magneses-uvegtablak
https://shop.legavisual.hu/Kezdo-feher-tabla-whiteboard-keszlet
https://shop.legavisual.hu/Uvegtabla-kiegeszito-keszlet

