
Overfladehygiejne
Rengøring af overflader er lige så vigtig som god håndhygiejne for at slå bakterier ihjel 
og mindske spredningen af virus. Sygdomssmitte kan overleve på overflader i flere 
dage og kan udgøre en risiko.  

Brug handsker

 •  Brug handsker under rengøringen og smid 
dem ud bagefter. Hvis du ikke bruger 
engangshandsker skal du have flere sæt, som er 
dedikeret til rengøring af overflader i hver deres 
zone i området.

 •  Vask hænder med det samme efter du har taget 
handskerne af.

 •  Tør hænderne grundigt i et papirhåndklæde for  
at forebygge spredning af mikroorganismer.

Vigtigt at vide 
om regelmæssig 
rengøring og 
desinficering

Overflader, vi hyppigt kommer i kontakt 
med, bør vaskes og desinficeres mindst 
en gang om dagen:

• borde og stole / bænke
• dørhåndtag 
• garderobeskabe
• lyskontakter 
• toiletter
• vandhaner 
• håndvaske / vaske 
• maskinbetjeningsknapper 
• kontrolpaneler 
• arbejdsstationer / skriveborde
• stole
• tastaturer / computermus
• printere
• telefoner
• kaffeautomater 
• elevatorknapper
• fælles værktøj og måleudstyr

  
Først rengøring  
så desinficering
Desinficering skal udføres med et 
produkt, der er egnet til overfladen. Følg 
produktvejledningen for sikkerhed og 
effektiv brug.

 
Hver side af en klud kan bruges  
på én overflade, når man gør rent  
og desinficerer.

Rengøring og desinficering af overflader

Vask snavs af overflader

 •  Snavsede overflader skal først vaskes med 
vand, rengøringsmiddel og en klud eller 
aftørringspapir, inden de desinficeres. En del 
bakterier og virus kan fjernes mekanisk på 
denne måde.

Desinficering af overflader

 •  Til desinficering bør du anvende et godkendt 
desinficeringsmiddel og en klud eller 
aftørringspapir. Følg altid producentens 
vejledning i brugen af rengørings- og 
desinficeringsprodukter. 

 •  Tjek produktets udløbsdato. Midler, der er gået 
over udløbsdatoen, vil ikke desinficere effektivt.

Tork Clean CareTM



Tork Alt-i-en klud
Tork Alt-i-en klud kan hjælpe med at undgå krydskontaminering. Kluden fås i fire forskellige 
farver, samt i hvid, til at supportere koordineringen af rengøringsprocesserne i de forskellige 
områder af faciliteterne.

•  Fungerer godt sammen med opløsningsmidler, rengøringsmidler og desinficeringsmidler

•  Fyldig og holdbar klud til gentagende brug

•  Velegnet til både tør og våd brug uden risiko for at den går i stykker

•  Kludens struktur gør det muligt at skylle og bruge den igen

•  Godkendt til kortvarig kontakt med fødevarer

Tork, 
et Essity brand

Tork klude er et engangsprodukt, der ligger beskyttet mod kontaminering inde i dispenseren. Derfor er hver 
klud helt frisk og ren, når du tager den ud. Tork har et udvalg af klude, som kan bruges med forskellige typer 
desinficeringsmidler og i forskellige dispensere alt efter, hvad der passer til dine behov. 

Disse Tork aftørringsløsninger kan bruges sammen med opløsningsmidler, rengøringsmidler og 
desinficeringsmidler**: 

Løsninger til overfladerengøring og desinficering*

Tork Reflex™ Transportabel Centerfeed Dispensersystem
Gør det nemmere at få klaret desinficeringsopgaverne med denne en-ad-gangen dispenser til 
at tage med rundt.

•  Spray desinficeringsmiddel på overfladen og lad det sidde i den tid, der står på
producentens anvisning. Tag et ark aftørringspapir fra dispenseren og tør overfladen af.

•  Den er helt tæt og beskytter papiret mod stænk og kontaminering.

•  Den er certificeret af HACCP International

•  Den er nem at bære med rundt eller hænge på rengøringsvognen, så der altid er adgang til
en god rengørings- og desinficeringsløsning.

* Produktanbefalinger tager 
ikke højde for produkternes 
tilgængelighed

**Undtagen kvaternære 
ammoniumforbindelser

Tork aftørringsklude
Tork Rengøringsklude er bløde og smidige, så de kan nå ind, hvor det er svært at komme til og 
klare overflader med små detaljer. De kan bruges med rengøringsmidler  
og desinficeringsmidler.

Tork Aftørringsklud Kraftig
Tork Rengøringsklud Kraftig er en fyldig allround klud, der kan bruges sammen med 
rengøringsmidler og desinficeringsmidler til rengøring i mange forskellige typer miljøer.

Tork Rengøringsklude med exelCLEAN® teknologi
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Hvis du vil vide mere kan du downloade Tork Tryghed på 
Jobbet på tork.dk/torkcampaigns/corona-virus

Nogle gode råd
Du kan forebygge spredning af mikroorganismer og 
spare desinficeringsmiddel ved at bruge en løsning 
med spand, Tork Alt-i-en klud og desinficering. 

Hvis du ikke har et system i forvejen, kan du lave 
dit eget:

1. Tag en almindelig spand

2.  Læg et par ark Tork Alt-i-en klude i spanden

3.  Hæld desinficeringmiddel i spanden, som er korrekt
fortyndet ifølge producentens vejledning

-  Brug friske klude hver gang du laver en ny opløsning

-  Skift opløsningen ud regelmæssigt (hver 2. - 4. time).
Tip: Du kan sætte en mærkat på med en note om,
hvornår blandingen blev lavet.

-  Når du skal lave en ny opløsning, skal du først hælde
den gamle blanding ud og skylle spanden med rent
vand, smide de gamle klude ud og derefter tage en
frisk.

-  Klude bør ikke tages op af spanden og tørre ud, da
desinficeringsmidlet så ikke vil virke ordentligt.
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