
«Tork» ādas kopšana

Apmieriniet augstas cerības saistībā 
ar higiēnu, izmantojot «Tork» ādas 
kopšanas risinājumus
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Kā vadošais globālais profesionālās higiēnas 
zīmols «Tork» uzņēmumiem piedāvā risinājumus 
un jauninājumus, kas palīdz nodrošināt jauno 
higiēnas standartu.

Papildus inovāciju portfelim ir plašs, noderīgs 
ziepju, dezinfekcijas līdzekļu un dozatoru klāsts.

«Tork» ādas kopšanas risinājumi ir ne tikai efektīvi, 
godalgotie dozatoru dizaini estētiski sader ar 
klientu jau lietojamām papīra dvieļu un tualetes 
papīra sistēmām. 

Turklāt «Tork Skincare» dozatori ir sertificēti 
kā viegli lietojami1 un rada pozitīvu iespaidu 
apmeklētājiem, veicina roku higiēnas ievērošanu 
un samazina šķērspiesārņojumu.

Klienti, kam «Tork» jau apmierina vajadzības 
saistībā ar papīra dvieļiem un tualetes papīru, 
meklē «Tork» kvalitatīvos un efektīvos ādas 
kopšanas risinājumus, kuri atbilst jaunajām 
cerībām saistībā ar higiēnu un spēj atrisināt 
uzņēmējdarbības problēmas.

Izmantojot «Tork» ādas kopšanas līdzekļu 
klāstu, personāls var pievērsties lieliskas klientu 
apkalpošanas nodrošināšanai – nevis tikai tualetes 
telpas problēmu risināšanai.

1 Sertificējusi Zviedrijas Reimatisma asociācija, pārbaudīts saskaņā ar universālā dizaina testu, publicēts žurnālā «Swedish Design Research Journal», 20.05.2011

50 gadus ilga pieredze
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Augstas kvalitātes roku higiēnas risinājumi

44 %
izvairās apmeklēt tualetes 
higiēnas apsvērumu dēļ2

Pilnīgs klāsts efektīvu dezinfekcijas līdzekļu 
un ziepju ar rūpīgi atlasītām sastāvdaļām.

Elastīgi manuālie vai sensora dozatori palīdz 
nodrošināt augstāku higiēnas standartu.

«Tork» dozatoru statīvi atgādina par roku 
higiēnu un ir pieejami darbiniekiem un klientiem, 
ja nav iespējams nodrošināt ūdeni.

Plaša produktu izvēle 

2 Pamatojas uz rezultātiem, kas iegūti 2018. gadā notikušajā aptaujā «Higiēnas jautājumi», kurā atbildes sniedza 15 530 respondenti 15 valstīs
3 Sertificējusi Zviedrijas Reimatisma asociācija, pārbaudīts saskaņā ar universālā dizaina testu, publicēts žurnālā «Swedish Design Research Journal», 20.05.2011
4 Pētījums par liela tilpuma ziepju piesārņojumu, Dr. Čārlzs P. Gerba, Arizonas universitāte, 2007. gadā

Atbilst augstiem efektivitātes standartiem: 
ar dažādām antibakteriālajām ziepēm un roku 
dezinfekcijas līdzekļiem šķidruma, gelveida un 
putu formā – visi produkti ir pārbaudīti saskaņā 
ar standartu EN1499 vai EN1500.

Higiēna visiem: «Tork Skincare» dozatoru 
viegli nospiežamās pogas kā viegli lietojamas ir 
sertificējusi Zviedrijas Reimatisma asociācija,3 
un tās ir piemērotas vieglākai dozēšanai 
bērniem un vecāka gadagājuma cilvēkiem.

Higiēniska sistēma: izgatavotājuzņēmumā 
hermētiski noslēgtas pudeles ar jaunu sūknīti 
katram papildinājumam palīdz samazināt 
piesārņojuma risku, salīdzinot ar atvērtām 
liela tilpuma sistēmām, kur 25 % atvērto ziepju 
dozatoru var būt piesārņoti.4

Garantē savā klasē labāko roku higiēnu
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Roku mazgāšanas efektivitātes palielināšana
Darbiniekiem jāpielieto roku higiēna bieži un efektīvi, lai novērstu mikroorganismu izplatību un 
ierobežotu šķērspiesārņojumu, tā iegūstot iespēju pagarināt savu darba laiku.

Tualetes telpas un roku mazgāšanas efektivitātes panākšanas nolūkā apkopējiem jāspēj papildināt 
dozatorus ātri un pareizi, lai varētu pievērsties citiem steidzamiem uzkopšanas uzdevumiem.

5 Pamatojas uz trīs «Tork EasyCube» klientu iegūtajiem dokumentētajiem rezultātiem, kas noteikti pirms un pēc «Tork EasyCube®» ieviešanas
6 Sertificējusi Zviedrijas Reimatisma asociācija, pārbaudīts saskaņā ar universālā dizaina testu, publicēts žurnālā «Swedish Design Research Journal», 20.05.2011
7 Pamatojas uz iekšējo grupas testu par ziepju papildināšanas laiku
8 «Essity» lietošanas pētījumi par 20 000 roku mazgāšanas reizēm, salīdzinot dažādas šķidrās ziepes (tostarp liela tilpuma ziepes) ar «Tork» putu un izsmidzināmo ziepju sistēmām
9 TMTC patēriņa pārbaudes «Essity» lietošanas pētījumi par 20 000 roku mazgāšanas reizēm, salīdzinot dažādas šķidrās ziepes (tostarp liela tilpuma ziepes) ar «Tork» putu un izsmidzināmo ziepju sistēmām

Viegli lietot: «Tork» dozatori ir viegli lietojami6 
un papildināmi nepilnās 10 sekundēs7, tā 
ietaupot laiku un pūles apkopējiem. «Tork» 
piedāvājumā ir arī citi tualetes telpas higiēnas 
produkti, tostarp tualetes papīri, papīra dvieļi, 
matu kopšanas un ādas kopšanas līdzekļi. 
Katra dozatora komplektā ir viena universālā 
«Tork» atslēga, kas palīdz efektīvāk veikt 
papildināšanu.

Samazina patēriņu: vienmērīga dozēšana 
samazina patēriņu par 50 %,8 tas nozīmē mazāk 
papildinājumu un lielāku ziepju pieejamību.9

Liela ietilpība: viens «Tork» putu ziepju 
papildinājums dod iespēju apkalpot līdz 1650 
apmeklētāju, tāpēc papildināšana jāveic retāk.9
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Funkcionālie un intuitīvie «Tork 
Skincare» dozatori mazina problēmas
Izturīgi, vienkārši dozatori: «Tork» dozatori  
ir apliecinājuši nevainojamu darbību, līdz  
1 miljonam reižu nospiežot sūknīti.10

Ādas kopšana visur: «Tork Skincare» 
dozatoriem ir dažādi dozēšanas mehānismi, lai 
atbilstu objekta konkrētajām vajadzībām un roku 
higiēnu varētu ievērot visur.

Higiēnas aptvērums visiem: «Tork Skincare» 
dozatoru viegli nospiežamās pogas, kuras 
kā viegli lietojamas ir sertificējusi11 Zviedrijas 
Reimatisma asociācija, atvieglo dozēšanu un 
mudina ievērot roku higiēnu.

10 Pamatojas uz «Essity» pārbaudi.
11 Sertificējusi Zviedrijas Reimatisma asociācija, pārbaudīts saskaņā ar universālā dizaina testu, publicēts žurnālā «Swedish Design Research Journal» 2011. gadā
12 Pamatojas uz iekšējo grupas testu par ziepju papildināšanas laiku
13  TMTC patēriņa pārbaudes «Essity» lietošanas pētījumi par 20 000 roku mazgāšanas reizēm, salīdzinot dažādas šķidrās ziepes (tostarp liela tilpuma ziepes) ar «Tork» putu un 

izsmidzināmo ziepju sistēmām

• «Tork» dozatoru papildināšanu var veikt nepilnās 10 sekundēs, ietaupot laiku un pūles apkopējiem.12

• «Tork» nodrošina tualetes telpas higiēnas produktus, tostarp tualetes papīru, papīra dvieļus, matu 
kopšanas un ādas kopšanas līdzekļus. Katra dozatora komplektā ir viena universālā «Tork» atslēga, 
kas palīdz efektīvāk veikt papildināšanu.

Viegli apkalpot:

Sertificēta viegla lietošana:11 

atvieglo dozēšanu

Bezskāriena darbība: 
garantē vienmērīgu, 
pastāvīgu dozēšanu

Izgatavotājuzņēmumā hermētiski 
noslēgta pudele: palīdz samazināt 
šķērspiesārņojuma risku salīdzinājumā 
ar atvērtām liela tilpuma sistēmām

Pudele, kas saplacinās: par 
70 % mazāks atkritumu apjoms10

Liela ietilpība: dod 
iespēju apkalpot līdz 1650 
apmeklētāju13
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«Tork» ādas kopšana nodrošina pirmšķirīgu roku 
mazgāšanas pieredzi vairāk nekā 50 gadus

Tualetes telpas estētika 
ir nozīmīgs apsvērums 
lēmējpersonām. 

Izveidojot patīkamu vidi, ir 
iespējams radīt paliekošu, 
pozitīvu iespaidu gan 
apmeklētājiem, gan 
darbiniekiem.

Divas reizes ar dizaina balvu «Red Dot» 
apbalvotie «Tork» dozatori ir saņēmuši atzinību 
par glīto izskatu.

«Tork» dozatori, kas izstrādāti, domājot par visu 
tualetes telpu, sniedz apmeklētājiem patīkamu 
pieredzi, turklāt visu tipu dozatoriem ir saskaņots 
dizains («Elevation» un «Image» līnijā).

Godalgots dizains:

augstas klases «Tork» sastāvi apmeklētājiem ļauj izjust īpašu izsmalcinātību. 
Ādas kopšanas ziepes un losjons papildina pieredzi: 
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«Tork» ādas kopšanas līdzekļi 
garantē efektivitāti un ilgtspēju
Uzņēmumi novērtē ilgtspējīgus produktus un risinājumus, kas atbilst uzņēmējdarbības ilgtspējas 
mērķiem. Turklāt darbinieki jūtas labāk savā darbvietā, ja tiek izmantoti ilgtspējīgi produkti.

Ar «Tork» ādas kopšanas līdzekļiem lēmējpersonām nav jāupurē kvalitāte, lai īstenotu ilgtspējas 
mērķus.

14 Pamatojas uz «Essity» pārbaudi
15  Apstiprinājušas trešās personas laboratorijas pārbaudes saskaņā ar OECD301B
16 «Essity» lietošanas pētījumi par 20 000 roku mazgāšanas reizēm, salīdzinot dažādas šķidrās ziepes (tostarp bāzes ziepes) ar «Tork» putu un izsmidzināmo ziepju sistēmām
17 Pamatojas uz iekšējo grupas testu, salīdzinot «Tork Mild» putu ziepes

Veidoti, domājot par ilgtspēju
«Tork» ādas kopšanas līdzekļu 
pudeles lietošanas laikā saplacinās, 
līdz ar to ir par 70 % mazāks 
atkritumu apjoms.14

Drošības akreditācija
«Tork» ilgtspējīgie risinājumi var 
palīdzēt uzņēmumiem nodrošināt 
ilgtspējas sertifikāciju savai 
uzņēmējdarbībai.

Ilgtspējīgi produktu sastāvi
99 % sastāvdaļu «Tork» dzidrajās putu 
ziepēs ir dabiska izcelsme, un tās ir ātri 
biosabrūkošas.15

Mazāks atkritumu apjoms
«Tork» dozatori izdala tikai 
nepieciešamo daudzumu, samazinot 
patēriņu par 50 %.16 Turklāt, lietojot 
viegli noskalojamās «Tork» dzidrās 
putu ziepes, ūdens patēriņš samazinās 
par 35 %.17

Gandrīz visiem «Tork» ādas 
kopšanas līdzekļu papildinājumiem 
ir trešās personas ES 
ekomarķējuma sertifikācija, kas 
palīdz samazināt vides 
ietekmējumu.



«Tork» ādas kopšana  |  8

Ellas roku mazgāšanas 
piedzīvojums māca bērniem 
roku higiēnu, veidojot kritiski 
svarīgus ieradumus jau agrā 
bērnībā.

Specializēta roku higiēnas apmācība:

Godalgotā «Tork» VR 
apmācība «Tīras rokas», kas 
ir pieejama arī uz darbvirsmas, 
veicina roku higiēnas ievērošanu 
akūtās aprūpes un ilgstošas 
aprūpes iestādēs. Šī jaunā 
apmācības metode ir izveidota 
«Tork», universitātes slimnīcu un 
pasaules vadošo roku higiēnas 
speciālistu sadarbības rezultātā.
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«Tork» ādas kopšanas līdzekļi ir izstrādāti, 
ņemot vērā gandrīz visas situācijas

Gadījumiem, ja pienācīga roku 
dezinficēšana ir kritiski svarīga

«Tork» roku dezinfekcijas 
alkoholu saturošs 

šķidrums
IV: 420114

piemērot vietējo IV numuru

Vietām, kur tiek izvirzītas 
visaugstākās prasības

«Tork Oil & Grease» 
šķidrās ziepes roku 

mazgāšanai 
IV: 420401

Profesionālajām virtuvēm
«Tork Odour 

Control» ziepes roku 
mazgāšanai

IV: 424011

Matu un ādas attīrīšanai 
un mīkstināšanai

«Tork» dušas 
krēms

IV: 420601

Visiem, kam ir jutīga āda
«Tork Extra Mild» 

šķidrās ziepes roku 
mazgāšanai

IV: 420701

Pirmšķirīgai roku mazgāšanas 
pieredzei 

«Tork Luxury Soft» 
šķidrās ziepes roku 

mazgāšanai
IV: 420901

Lai iznīcinātu mikroorganismus 
un saudzētu ādu

«Tork» gelveida 
dezinfekcijas līdzeklis 
rokām, uz spirta bāzes 

IV: 424103
piemērot vietējo IV numuru

Ilgtspējas vajadzību 
apmierināšanai

«Tork» dzidrās putu 
ziepes roku mazgāšanai

IV: 520201

Efektīva iedarbība pret vīrusiem 
un baktērijām. Saudzējoša 
iedarbība pret visu citu.

«Tork Antimicrobial» šķidrās 
ziepes un roku dezinfekcijas 
alkoholu nesaturošas putas

IV: 420709-424709-420710-424710-
520202-520402



«Tork» ādas kopšana  |  10

Pilns «Tork» ādas kopšanas produktu piedāvājums 
efektīvai roku mazgāšanas pieredzei
Mūsu pilnais produktu sastāvu klāsts un dozatori visām tualetes telpu vajadzībām ļauj 
izvēlēties piemērotu roku higiēnas risinājumu.

470026

«Tork Skincare» putu ziepes un šķidrās ziepes    S4, S3

Dozatori

Izstr.  
Nr.

Nosaukums Dizaina līnija Papildinājuma  
ID

Krāsa Materiāls Izmērs A×P×D 
(mm)

Izstrādājumi 
iepakojumā

561600 «Tork Skincare» dozators ar «Intuition™» sensoru «Elevation» S4 Balta ABS 278×112×128 6 • •
561608 «Tork Skincare» dozators ar «Intuition™» sensoru «Elevation» S4 Melna ABS 278×112×128 6 • •
561500 «Tork Skincare» dozators «Elevation» S4 Balta ABS 292×113×114 12 •
561508 «Tork Skincare» dozators «Elevation» S4 Melna ABS 292×113×114 12 •
460009 «Tork Skincare» dozators ar «Intuition™» sensoru «Image Design» S4 Metāliska/melna Ner. tērauds/ABS 278×116×130 1 • •
460010 «Tork Skincare» dozators «Image Design» S4 Metāliska/melna Ner. tērauds/ABS 289×106×107 1 •

Kosmētisko līdzekļu papildinājumi

Izstr. Nr. Nosaukums Papildinājuma  
ID

Kvalitāte Smarža Krāsa Priekšrocība Tilpums 
(ml)

Devu 
skaits

Izstrādājumi 
iepakojumā

520901 «Tork Luxury Soft» putu ziepes  S4 «Premium» Izsmalcināta 
ziedu smarža

Nesatur 
krāsvielas

Roku mazgāšana ar 
bagātīgām un 

krēmīgām putām

1000 2500 6 •
520201 «Tork» dzidrās putu ziepes roku mazgāšanai S4 «Premium» Nesatur 

aromātvielas
Nesatur 

krāsvielas
99 % dabiskas 

izcelsmes sastāvdaļu
1000 2500 6 • •

520701 «Tork Extra Mild» putu ziepes roku 
mazgāšanai

S4 «Premium» Nesatur 
aromātvielas

Nesatur 
krāsvielas

Bieža roku 
mazgāšana

1000 2500 6 • • •
520501 «Tork Mild» putu ziepes roku mazgāšanai S4 «Premium» Svaiga 

smarža
Nesatur 

krāsvielas
Regulāra roku 

mazgāšana
1000 2500 6 • •

500902 «Tork Luxury Soft» putu ziepes S3 «Premium» Patīkama 
smarža

Nesatur 
krāsvielas

Maiga roku 
mazgāšana

800 2000 4 •
470022 «Tork» putu ziepes roku mazgāšanai S34 «Premium» Izsmalcināta 

smarža
Sārta Izsmalcināta roku 

mazgāšana
800 2000 6 •

470026 «Tork» putu ziepes roku mazgāšanai S34 «Premium» Nesatur 
aromātvielas

Nesatur 
krāsvielas

Klasiska roku 
mazgāšana

800 2000 6 • •
«Tork» putu ziepes S34 lietojamas jau uzstādītos «Lotus Professional» putu ziepju dozatoros.
«Tork Luxury Soft» putu ziepes S3 lietojamas jau uzstādītos «Aluminum» līnijas «Tork» putu ziepju dozatoros 453000.

«Antimicrobial» (biocīdu) ziepju papildinājumi1

Izstr. Nr. Nosaukums Papildinājuma  
ID

Kvalitāte Smarža Krāsa Efektivitāte Efektivitātes standarti Tilpums 
(ml)

Devas 
lielums (ml)

Izstrādājumi 
iepakojumā

520800 «Tork Antimicrobial» putu 
ziepes roku mazgāšanai 
Uzlabots sastāvs 

S4 «Premium» Nesatur 
aromātvielas

Nesatur 
krāsvielas

Baktērijas
Raugi un sēnītes

Vīrusi (apvalkotie)

EN 1499, EN 13727
EN 13624, EN 14476  
(visi apvalkotie vīrusi)

1000 0,6 6 •

- Dozēšanas sistēma viegli lietojama bērniem un 
vecāka gadagājuma cilvēkiem

- Hermētiska sistēma ar pudeli, kas saplacinās 
lietošanas laikā, uzlabo higiēnu un samazina 
atkritumu daudzumu

561608561600 561500 460009561508 460010

520701520901 520201 520800520501 500902 470022

1 Lietojiet biocīdus, ievērojot drošas lietošanas prasības. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un produkta informāciju.

Daži IV numuri jāpielāgo uz vietas.

Jaunums
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«Tork Skincare Mini» šķidrās ziepes roku mazgāšanai    S2

Dozatori

Izstr. Nr. Nosaukums Dizaina 
līnija

Papildinājuma 
ID

Krāsa Materiāls Izmērs A×P×D 
(mm)

Izstrādājumi 
iepakojumā

561000 «Tork Mini» šķidro ādas kopšanas līdzekļu dozators  «Elevation» S2 Balta ABS 206×112×114 12 •
561008 «Tork Mini» šķidro ādas kopšanas līdzekļu dozators  «Elevation» S2 Melna ABS 206×112×114 12 •

- Kompaktā izmēra dozators ir viegli uzstādāms pat 
vismazākajā tualetes telpā

- Dozēšanas sistēma viegli lietojama bērniem un 
vecāka gadagājuma cilvēkiem

- Hermētiska sistēma ar pudeli, kas saplacinās, 
nodrošina labu roku higiēnu

420602 420202420502

Kosmētisko līdzekļu papildinājumi

Izstr. Nr. Nosaukums Papildinājuma  
ID

Kvalitāte Smarža Krāsa Priekšrocība Tilpums 
(ml)

Devu 
skaits

Izstrādājumi 
iepakojumā

Citi 
ekomarķējumi

420502 «Tork Mild Mini» šķidrās 
ziepes roku mazgāšanai

S2 «Premium» Svaiga smarža Perlamutra 
balta

Regulāra roku 
mazgāšana

475 475 8 • •
420602 «Tork Mini» dušas krēms S2 «Premium» Vīriešiem un 

sievietēm 
piemērots 

svaigs aromāts

Zila Matiem un 
ķermenim

475 475 8 • •
420202 «Tork» nearomatizēts 

losjons rokām un ķermenim
S2 «Premium» Nesatur 

aromātvielas
Balta Mitrinošs losjons 475 475 8 Gulbis •

420702 «Tork Extra Mild Mini» 
šķidrās ziepes roku 
mazgāšanai

S2 «Premium» Vīriešiem un 
sievietēm 
piemērots 

svaigs aromāts

Caurspīdīgs Bieža roku 
mazgāšana

475 475 8 • • •

561008561000

420702

424011

Kosmētisko līdzekļu papildinājumi
Izstr. Nr. Nosaukums Papildinājuma  

ID
Kvalitāte Smarža Krāsa Priekšrocība Tilpums 

(ml)
Devu  
skaits

Izstrādājumi 
iepakojumā

Citi 
ekomarķējumi

424011 «Tork Odor Control» šķidrās 
ziepes roku mazgāšanai

S4 «Premium» Nesatur 
aromātvielas

Nesatur 
krāsvielas

Smaržas kontrole, 
pārtika

Sagatavošanās,
roku mazgāšana

1000 1000 6 • •

424709-
424710

«Tork Antimicrobial» 
šķidrās ziepes roku 
mazgāšanai

S4 «Premium» Nesatur 
aromātvielas

Nesatur 
krāsvielas

Efektīva iedarbība pret 
vīrusiem un baktērijām. 
Saudzējoša iedarbība 

pret visu citu

1000 1000 6 •

424709

Jauns

Jauns
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420302

«Tork Skincare» šķidrās ziepes roku mazgāšanai    S1/S11

Dozatori
Izstr. Nr. Nosaukums Dizaina līnija Papildinājuma 

ID
Krāsa Materiāls Izmērs A×P×D (mm) Izstrādājumi 

iepakojumā

560000 «Tork Skincare» šķidro un izsmidzināmo līdzekļu dozators «Elevation» S1/S11 Balta ABS 296×112×114 12 •
560008 «Tork Skincare» šķidro un izsmidzināmo līdzekļu dozators  «Elevation» S1/S11 Melna ABS 296×112×114 12 •
560101 «Tork Skincare» šķidro līdzekļu dozators ar rokas sviru «Elevation» S1 Balta ABS 296×112×114 8

560109 «Tork Skincare» šķidro līdzekļu dozators ar rokas sviru «Elevation» S1 Melna ABS 296×112×114 8

252040 «Tork» šķidro ziepju dozators S1 Balta Metāls 291×113×98 10

960000 «Tork» šķidro ziepju sākuma komplekts (izstr. Nr. 560000, izstr. Nr. 420501) «Elevation» S1 Balta ABS 296x112x114 1

Kosmētisko līdzekļu papildinājumi

Izstr. Nr. Nosaukums Papildinājuma  
ID

Kvalitāte Smarža Krāsa Priekšrocība Tilpums  
(ml)

Devu 
skaits

Izstrādājumi 
iepakojumā

Citi 
ekomarķējumi

420709-
420710

«Tork Antimicrobial» šķidrās 
ziepes roku mazgāšanai

S1 «Premium» Nesatur 
aromātvielas

Nesatur 
krāsvielas

Efektīva iedarbība 
pret vīrusiem un 

baktērijām. 
Saudzējoša iedarbība 

pret visu citu

1000 1000 6 •

420901 «Tork Luxury Soft» šķidrās 
ziepes roku mazgāšanai

S1 «Premium» Izsmalcināts 
jasmīnu 
aromāts

Violeta Roku mazgāšana ar 
bagātīgām un 

krēmīgām putām

1000 1000 6 Gulbis •
420701 «Tork Extra Mild» šķidrās 

ziepes roku mazgāšanai 
S1 «Premium» Nesatur 

aromātvielas
Nesatur 

krāsvielas
Bieža roku 

mazgāšana
1000 1000 6 • • •

420501 «Tork Mild» šķidrās ziepes 
roku mazgāšanai

S1 «Premium» Svaiga smarža Perlamutra 
balta

Regulāra roku 
mazgāšana

1000 1000 6 • •
420601 «Tork» dušas krēms S1 «Premium» Vīriešiem un 

sievietēm 
piemērots 

svaigs aromāts

Zila Matiem un ķermenim 1000 1000 6 • •
420810 «Tork» šķidrās ziepes roku 

mazgāšanai
S1 «Premium» Nesatur 

aromātvielas
Nesatur 

krāsvielas
Roku mazgāšana 

ēdiena gatavošanas 
vietās

1000 1000 6 •
420401 «Tork Oil & Grease» šķidrās 

ziepes roku mazgāšanai
S1 «Premium» Nesatur 

aromātvielas
Nesatur 

krāsvielas
Taukainu un netīru 
roku mazgāšana

1000 1000 6 Gulbis •

560008560000 560101 560109

420501420701420901 420601 420810 420401

- Nodrošina lielu devu tīrīšanas vielu
- Hermētiska sistēma ar pudeli, kas saplacinās 

lietošanas laikā, uzlabo higiēnu un samazina 
atkritumu daudzumu

- Dozēšanas sistēma viegli lietojama bērniem un 
vecāka gadagājuma cilvēkiem

252040 960000

Izstr. Nr. Nosaukums Papildinājuma 
ID

Kvalitāte Krāsa Tips Priekšrocība Tilpums (ml) Devu skaits Izstrādājumi 
iepakojumā

420302 «Tork» tualetes poda sēdekļa 
tīrīšanas līdzeklis

S2 «Premium» Caurspīdīgs Tīrīšanas 
līdzeklis

Īpaši higiēnisks tualetes 
poda sēdeklis

475 475 8 •

«Tork» tualetes poda sēdekļa tīrīšanas līdzeklis S2

- Papildu higiēnai un komfortam tualetē
- Tīrīšana, lai iegūtu higiēniskāku tualetes 

poda sēdekli
- Hermētiski noslēgtā pudele ar 

vienreizējas lietošanas sūknīti samazina 
šķērspiesārņojuma risku

420709

Jaunums
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409840

Kosmētisko līdzekļu papildinājumi, 5 l 

Izstr. Nr. Nosaukums Papildinājuma ID Kvalitāte Smarža Krāsa Priekšrocība Tilpums (ml) Devu 
skaits

Izstrādājumi 
iepakojumā

409840 «Tork» šķidrās ziepes roku mazgāšanai 5 l liela tilpuma 
ziepes

«Universal» Aromatizētas Balta Pamata roku 
mazgāšana

5000 1 •

«Tork Skincare» liela tilpuma šķidrās ziepes

Higiēniskas papildināšanas norādījumi:

- Papildināmi dozatori ir pakļauti mikrobioloģiskajam 
piesārņojumam. Hermētiskas sistēmas garantē 
vislabāko higiēnu

- Pirms papildināšanas jāveic papildināmo dozatoru 
un sūknīšu dezinfekcija 

- Ziepju pievienošana daļēji pilnos dozatoros var 
izraisīt bakteriālo piesārņojumu

620701 620501 470016 470038

- Funkcionāla, liela ietilpība, vislabākās 
lietošanas izmaksas

- Samazina ziepju lietošanu par 50 %1

1 «Essity» lietošanas pētījumi par 20 000 roku mazgāšanas reizēm, salīdzinot dažādas šķidrās ziepes (tostarp liela tilpuma ziepes) ar «Tork» putu un izsmidzināmo ziepju sistēmām.

«Skincare» izsmidzināmo ziepju papildinājumi

Izstr. Nr. Nosaukums Papildinājuma 
ID

Kvalitāte Smarža Krāsa Priekšrocība Tilpums (ml) Devu 
skaits

Izstrādājumi 
iepakojumā

620701 «Tork» nearomatizētas izsmidzināmās ziepes S11 «Universal» Nesatur 
aromātvielas

Nesatur 
krāsvielas

Bieža roku 
mazgāšana

1000 3300 6 • •
620501 «Tork» izsmidzināmās ziepes S11 «Universal» Svaiga smarža Nesatur 

krāsvielas
Regulāra roku 

mazgāšana
1000 3300 6 • •

470016 «Tork» izsmidzināmās ziepes S35 «Universal» Nesatur 
aromātvielas

Nesatur 
krāsvielas

Klasiska roku 
mazgāšana

800 2667 6 •
470038 «Tork» izsmidzināmās ziepes S35 «Universal» Aromatizētas Balta Sākotnējā roku 

mazgāšana
800 2667 6

«Tork» izsmidzināmās ziepes S35 lietojamas jau uzstādītos «Lotus Professional» izsmidzināmo ziepju dozatoros.
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 «Tork» roku dezinfekcijas alkoholu saturoši līdzekļi

Papildinājumi – gelveida līdzeklis1

Izstr. Nr. Nosaukums Papildinājuma 
ID

Kvalitāte Smarža Krāsa Efektivitāte Efektivitātes standarti Tilpums 
(ml)

Devas lielums 
(ml)

Izstrādājumi 
iepakojumā

420105 «Tork» roku 
dezinfekcijas 
alkoholu saturošs 
gels 

S1 «Premium» Nesatur 
aromātvielas

Nesatur 
krāsvielas

Baktērijas
Raugi un sēnītes
Mikobaktērijas

Vīrusi

EN 1500, EN 12791,  
EN 13727, EN 1276,
EN 1275, EN 13624,  
EN 1650, EN 14348,  

EN 14476 (visi apvalkotie vīrusi, 
rotavīruss un norovīruss)

1000 1 6 • •

420142 «Tork» roku 
dezinfekcijas 
alkoholu saturošs 
gels

S2 «Premium» Nesatur 
aromātvielas

Nesatur 
krāsvielas

Baktērijas
Raugi un sēnītes
Mikobaktērijas

Vīrusi

EN 1500, EN 12791,  
EN 13727, EN 1276,
EN 1275, EN 13624,  
EN 1650, EN 14348,  

EN 14476 (visi apvalkotie vīrusi, 
rotavīruss un norovīruss)

475 1 6 •

4241053 «Tork» roku 
dezinfekcijas 
alkoholu saturošs 
gels

S4 «Premium» Nesatur 
aromātvielas

Nesatur 
krāsvielas

Baktērijas
Raugi un sēnītes
Mikobaktērijas

Vīrusi

EN 1500, EN 12791,  
EN 13727, EN 1276,
EN 1275, EN 13624,  
EN 1650, EN 14348,  

EN 14476 (visi apvalkotie vīrusi, 
rotavīruss un norovīruss)

1000 1 6 • •

511103 «Tork» roku 
dezinfekcijas 
alkoholu saturošs 
gels 

Brīvi stāvoša pudele 
ar sūknīti

«Premium» Nesatur 
aromātvielas

Nesatur 
krāsvielas

Baktērijas
Raugi un sēnītes
Mikobaktērijas

Vīrusi

EN 1500, EN 12791,  
EN 13727, EN 1276,
EN 1275, EN 13624,  
EN 1650, EN 14348,  

EN 14476 (visi apvalkotie vīrusi, 
rotavīruss un norovīruss)

500 2 12 •

590103 «Tork» roku 
dezinfekcijas 
alkoholu saturošs 
gels 

Kabatas  
formāta pudelīte

«Premium» Nesatur 
aromātvielas

Nesatur 
krāsvielas

Baktērijas
Raugi un sēnītes
Mikobaktērijas

Vīrusi

EN 1500, EN 12791,  
EN 13727, EN 1276,
EN 1275, EN 13624,  
EN 1650, EN 14348,  

EN 14476 (visi apvalkotie vīrusi, 
rotavīruss un norovīruss)

80 24 •

9101032 «Tork Salubrin» 
roku dezinfekcijas 
līdzeklis 

S1 «Premium» Nesatur 
aromātvielas

Nesatur 
krāsvielas

Baktērijas
Raugi un sēnītes

Vīrusi

EN 1500, EN 1276,
EN 1650, EN 14476  

(visi apvalkotie vīrusi)

1000 1 6 •
9141032 «Tork Salubrin» 

roku dezinfekcijas 
līdzeklis

S4 «Premium» Nesatur 
aromātvielas

Nesatur 
krāsvielas

Baktērijas
Raugi un sēnītes

Vīrusi

EN 1500, EN 1276,
EN 1650, EN 14476  

(visi apvalkotie vīrusi)

1000 1 6 •
9111032 «Tork Salubrin» 

roku dezinfekcijas 
līdzeklis

Brīvi stāvoša pudele 
ar sūknīti

«Premium» Nesatur 
aromātvielas

Nesatur 
krāsvielas

Baktērijas
Raugi un sēnītes

Vīrusi

EN 1500, EN 1276,
EN 1650, EN 14476  

(visi apvalkotie vīrusi)

500 2 8

S1/S2/S4, brīvi stāvošas pudeles

590103 914103420105 511103424105420142

1 Lietojiet biocīdus, ievērojot drošas lietošanas prasības. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un produkta informāciju.
2 Pieejams tikai Lielbritānijā.
3 Pieejams no 2021. gada aprīļa.

Jaunums

Jaunums
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Piederumi

Izstr. Nr. Nosaukums Papildinājuma ID Krāsa Materiāls Izmērs A×P×D (mm) Izstrādājumi 
iepakojumā

511050 «Tork» pie gultas piestiprināma skava 500 ml roku dezinfekcijas līdzeklim Metāls Metāls 110x79x114 20

511051 «Tork» fiksators 80 ml roku dezinfekcijas līdzeklim Balta Plastmasa 75x35x5 50

511052 Grīdas aizsargs «Tork Skincare» dozatoram S1/S2/S4/S11 Balta Metāls 70x120x130 6

511058 Grīdas aizsargs «Tork Skincare» dozatoram S1/S2/S4/S11 Melna Metāls 70x120x130 6

511055 «Tork» dozatoru statīvs S1/S2/S4/F1 Antracīta Metāls 1676x470x365 1

511054 «AD-A-Glance®» displeja logs «Tork» dozatoru statīvam Melna Alumīnijs 400x125x125 1

511060 «Tork» dezinfekcijas līdzekļu statīvs S1/S2/S4 Melna Metāls 1321x500x500 1

511080 «Tork» turētājs dozatoram ar rokas sviru S1 Balta Plastmasa 200x120 8

511055511058 511054 511080511060511051511050 511052

Papildinājumi – šķidrais līdzeklis1

Izstr. Nr. Nosaukums Papildinājuma  
ID

Kvalitāte Smarža Krāsa Efektivitāte Efektivitātes standarti Tilpums 
(ml)

Devas 
lielums (ml)

Izstrādājumi 
iepakojumā

420114 «Tork» roku 
dezinfekcijas 
alkoholu saturošs 
šķidrums

S1 «Premium» Nesatur 
aromātvielas

Nesatur 
krāsvielas

Baktērijas
Raugi un sēnītes
Mikobaktērijas

Vīrusi

EN 1500, EN 12791,  
EN 13727, EN 1276,
EN 1275, EN 13624,  
EN 1650, EN 14348,  

EN 14476

1000 1 6 • •

4241142 «Tork» roku 
dezinfekcijas 
alkoholu saturošs 
šķidrums

S4 «Premium» Nesatur 
aromātvielas

Nesatur 
krāsvielas

Baktērijas
Raugi un sēnītes
Mikobaktērijas

Vīrusi

EN 1500, EN 12791,  
EN 13727, EN 1276,
EN 1275, EN 13624,  
EN 1650, EN 14348,  

EN 14476

1000 1 6 • •

511110 «Tork» roku 
dezinfekcijas 
alkoholu saturošs 
šķidrums

Brīvi stāvoša
pudele ar

sūknīti

«Premium» Nesatur 
aromātvielas

Nesatur 
krāsvielas

Baktērijas
Raugi un sēnītes
Mikobaktērijas

Vīrusi

EN 1500, EN 12791,
EN 13727, EN 1276,
EN 1275, EN 13624,
EN 1650, EN 14348,

EN 14476

500 2 12 •

590110 «Tork» roku 
dezinfekcijas 
alkoholu saturošs 
šķidrums

Kabatas formāta
pudelīte

«Premium» Nesatur 
aromātvielas

Nesatur 
krāsvielas

Baktērijas
Raugi un sēnītes
Mikobaktērijas

Vīrusi

EN 1500, EN 12791,
EN 13727, EN 1276,
EN 1275, EN 13624,
EN 1650, EN 14348,

EN 14476

80 24 •

1 Lietojiet biocīdus, ievērojot drošas lietošanas prasības. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un produkta informāciju.
2 Pieejams no 1. aprīļa.

420114 424114 511110 590110

 «Tork» roku dezinfekcijas alkoholu saturoši līdzekļi S1/S4, brīvi stāvošas pudeles, piederumi

 «Tork» roku dezinfekcijas alkoholu nesaturoši līdzekļi

Papildinājumi – putu līdzeklis1

Izstr. Nr. Nosaukums Papildinājuma 
ID

Kvalitāte Smarža Krāsa Efektivitāte Efektivitātes standarti Tilpums (ml) Devas lielums 
(ml)

Izstrādājumi 
iepakojumā

520202-
520402

«Tork» roku dezinfekcijas 
alkoholu nesaturošas 
putas

S4 «Premium» Nesatur 
aromātvielas

Nesatur 
krāsvielas

Baktērijas 
Raugi un pelējumi 

Vīrusi

EN1500, EN1276, EN13727
EN EN1650, EN13624

EN 14476

1000 1 6

520202

Jauns


