
Tork Clean CareTM

Czyste powierzchnie
Równie ważne jak stosowanie prawidłowej higieny rąk, w spowalnianiu rozprzestrzeniania 
się wirusów i niszczeniu bakterii, jest czyszczenie i dezynfekcja powierzchni. 
Zanieczyszczenia mogą utrzymywać się na powierzchniach i stanowić zagrożenie  
całymi dniami, jeśli nie zostaną prawidłowo usunięte. 

Noś rękawiczki

 •  Noś rękawiczki podczas czyszczenia.  
Rękawiczki należy wyrzucić po każdym  
czyszczeniu. Jeśli stosujesz rękawiczki  
wielokrotnego użytku, powinny być one 
przeznaczone specjalnie do sprzątania  
i dezynfekcji powierzchni w określonych 
strefach roboczych.

 •  Myj ręce zaraz po zdjęciu rękawiczek.

 •  Wycieraj dokładnie ręce jednorazowym  
ręcznikiem papierowym, aby zapobiegać 
rozprzestrzenianiu się drobnoustrojów.

Ważne informacje 
dotyczące rutynowego 
czyszczenia i dezynfekcji

Wyczyść powierzchnię z zabrudzeń

 •  Zabrudzone powierzchnie należy przed 
dezyn fekcją najpierw wyczyścić czyściwem 
jed nora zowego użytku z detergentem lub 
wodą i mydłem. W ten sposób część bakterii 
i wirusów można usunąć mechanicznie.

Zdezynfekuj powierzchnie

 •  Aby prawidłowo zdezynfekować powierzchnie, 
użyj zatwierdzonego środka dezynfekującego 
i czyściwa jednorazowego użytku. W przypadku 
stosowania produktów na bazie alkoholu, użyj  
preparatu zawierającego co najmniej 70% alkoholu 
(tj. etanolu lub alkoholu izopropylowego). Zawsze  
stosuj się do instrukcji producenta w przypadku 
wszystkich produktów czyszczących i dezynfe
ku jących (np. w zakresie stężenia, sposobu 
stosowania, czasu kontaktu itp.). Nie mieszaj 
środków chemicznych, o ile nie jest to wskazane 
w instrukcji producenta. 

 •  Sprawdź datę ważności produktu. 
Przeterminowane środki chemiczne nie  
zapewnią skutecznej dezynfekcji.

Czyść i dezynfekuj często dotykane  
powierzchnie minimum raz dziennie:

• stoły i siedzenia / ławki
• uchwyty / rączki 
• drzwiczki szafek
• włączniki światła 
• toalety
• krany 
• umywalki 
• układy sterowania maszyn 
• panele sprzętu 
• stanowiska pracy / biurka
• krzesła
• klawiatury / myszki komputerowe
• drukarki
• telefony
• dystrybutory 
• przyciski w windzie
• wspólne narzędzia

 
 
Wyczyść, a następnie 
zdezynfekuj
Powierzchnie należy dezynfekować 
odpowiednim produktem. Stosuj się do 
umieszczonych na etykiecie produktu 
instrukcji dotyczących bezpiecznego 
i skutecznego stosowania, w tym 
środków ostrożności.

 
 
Jedna strona, jedna 
powierzchnia
Podczas czyszczenia i dezynfekowania 
jednej powierzchni używaj jednej  
strony czyściwa lub ściereczki.

Czyszczenie i dezynfekcja powierzchni
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Czyściwa Tork są jednorazowe, dzięki czemu każde nowo pobrane czyściwo jest świeże i czyste. Dozowniki pomagają 
chronić czyściwa przed zanieczyszczeniem. W ofercie Tork znajduje się szereg czyściw, które można stosować ze środkami 
dezynfekującymi. Czyściwa są kompatybilne z dozownikami w wielu formatach  dzięki temu bez trudu znajdziesz produkt 
odpowiedni dla siebie. Te czyściwa Tork można stosować z rozpuszczalnikami, detergentami i środkami dezynfekującymi**: 

Tork Reflex™ przenośny system centralnego dozowania
Uprość proces dezynfekcji dzięki temu przenośnemu dozownikowi, dozując czyściwo  
po jednym listku.
 •  Rozpyl środek dezynfekujący na powierzchni i pozostaw na określony czas wskazany 

przez producenta. Pobierz jedno czyściwo z dozownika i przetrzyj powierzchnię   
 •  Wiaderko jest odporne na zachlapania, a w pełni zamknięty dozownik chroni 

czyściwo przed zanieczyszczeniem   
 •  Posiada międzynarodowy certyfikat HACCP
 •  Jest łatwe do przenoszenia i mocowania do wózka personelu sprzątającego, 

zapewniając tym samym stałą dostępność odpowiedniego rozwiązania do 
czyszczenia i dezynfekcji 

Tork czyściwo włókninowe wielozadaniowe
Tork czyściwo włókninowe wielozadaniowe jest miękkie i wystarczająco elastyczne  
do czyszczenia nawet ciasnych, ciężko dostępnych powierzchni i elementów.  
Nadaje się do użycia ze środkami dezynfekującymi i detergentami.

Tork czyściwo włókninowe wielozadaniowe do trudnych zabrudzeń
Tork czyściwo włókninowe wielozadaniowe do trudnych zabrudzeń to uniwersalne, 
wytrzymałe rozwiązanie czyszczące odpowiednie do większości zadań. Nadaje się  
do użycia ze środkami dezynfekującymi i detergentami.

Tork czyściwo włókninowe super wytrzymałe
Tork czyściwo włókninowe super wytrzymałe pomaga wyeliminować krzyżowe 
przenoszenie bakterii. Czyściwo to, dostępne w czterech kolorach oraz w wersji  
białej, pomaga usprawnić proces czyszczenia w różnych strefach zakładu.
 •  Nadaje się do użytku z rozpuszczalnikami, detergentami i środkami  

dezynfekującymi
 •  Grube i wytrzymałe czyściwo zaprojektowane do wielokrotnego użytku
 •  Może być stosowane na sucho lub mokro bez ryzyka przedarcia 
 •  Dzięki swojej budowie można je przepłukać i ponownie użyć 
 •  Zatwierdzone do krótkotrwałego kontaktu z żywnością 
W razie potrzeby Tork czyściwo włókninowe super wytrzymałe w kolorze białym  
może być sterylizowane w temperaturze 180oC i ponownie użyte.

Aby dowiedzieć się więcej, pobierz zestaw narzędzi Tork „Pracuj bezpiecznie” na:  
tork.pl/torkcampaigns/corona-virus

Ogólna rada
Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się 
drobnoustrojów i zaoszczędzić środek 
dezynfekujący, rekomendujemy wykorzystanie 
Tork czyściwa włókninowego super wytrzymałego 
wraz ze środkiem dezynfekującym w wiaderku. 

W przypadku braku specjalnego systemu,  
można stworzyć swój własny:

1. Weź zwykłe wiaderko

2.  Umieść kilka listków Tork czyściwa włókninowego  
super wytrzymałego w wiaderku

3.  Wlej do wiaderka odpowiednio rozcieńczony środek 
dezynfekujący zgodnie z instrukcjami producenta   

   Za każdym razem do przygotowania nowego  
systemu używaj nowych czyściw

   Zmieniaj roztwór regularnie (np. co 24 godziny). 
Wskazówka: wiaderko można opatrzyć naklejką  
z podanym czasem przygotowania roztworu

   Kiedy zmieniasz roztwór, wylej całą zawartość  
wiaderka, opłucz je czystą wodą, wyrzuć stare  
czyściwo i włóż nowe

   Nie należy dopuścić do wyschnięcia czyściwa, ponieważ 
będzie to równoznaczne z nieskuteczną dezynfekcją

*  Dostępność produktów może się 
zmienić  więcej szczegółów  
dostępnych u przedstawicieli Tork

**  Za wyjątkiem czterorzędowych 
kationów amoniowych

Tork czyściwo włókninowe wielozadaniowe exelCLEAN®

Rozwiązania do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni*


