
„Tork“ odos priežiūra

„Tork“ odos priežiūros sprendimai 
patenkins aukštus higienos lūkesčius



„Tork“ odos priežiūra  |  2

Pirmaujantis pasaulyje profesionaliosios 
higienos prekių ženklas „Tork“ siūlo įmonėms 
sprendimų ir inovacijų, padedančių laikytis 
naujojo higienos standarto.

Be savo inovacijų, mes turime didelį muilo, 
dezinfekantų ir dozatorių asortimentą.

„Tork“ odos priežiūros sprendimai yra ne 
tik veiksmingi, bet ir estetiški – dizaino 
apdovanojimų pelnę dozatoriai puikiai dera prie 
popierinių rankšluosčių ir tualetinio popieriaus 
sistemų, kurias klientai jau naudoja. 

Dar daugiau – „Tork“ odos priežiūros priemonių 
dozatoriai turi lengvai naudojamų produktų 
sertifikatus,1 todėl jie sudaro svečiams gerą 
įspūdį, skatina laikytis higienos ir mažina 
kryžminės taršos riziką.

Klientai jau yra pasirinkę „Tork“ popierinius 
rankšluosčius bei tualetinį popierių, ir tikisi iš 
„Tork“ kokybiškų bei veiksmingų odos priežiūros 
sprendimų, padedančių patenkinti higienos 
lūkesčius ir įveikti dabartinius įmonių iššūkius.

„Tork“ odos priežiūros priemonės padeda 
darbuotojams visą dėmesį skirti klientams, o ne 
WC problemoms spręsti.

1 Sertifikuota Švedijos reumato asociacijos, išbandyta „The Design for All“ testu, paskelbtu „Swedish Design Research Journal“ 2011-05-20

Mes turime 50 metų patirties.
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Aukštos kokybės rankų higienos sprendimai

44 %
vengia eiti į WC patalpas, 
nes nerimauja dėl higienos2

Išbaigtas asortimentas veiksmingų 
dezinfekantų ir muilų, pagamintų iš 
rūpestingai atrinktų sudedamųjų dalių.

Valdomi ranka arba jutikliniai dozatoriai 
padeda užtikrinti aukštesnį higienos standartą.

„Tork“ higienos priemonių stovai  primena 
laikytis rankų higienos ir yra lengvai prieinami 
visiems darbuotojams ir klientams, kai nėra 
galimybės nusiplauti rankų vandeniu.

Didelis produktų pasirinkimas: 

2 Remiantis 2018 m. apklausa „Hygiene Matters“, kurioje dalyvavo 15 530 respondentų iš 15 rinkų
3 Sertifikuota Švedijos reumato asociacijos, išbandyta „The Design for All“ testu, paskelbtu „Swedish Design Research Journal“ 2011-05-20
4 Pilstomojo muilo taršos tyrimas, dr. Charles P. Gerba, Arizonos universitetas, 2007

Aukšti efektyvumo standartai: Įvairūs 
antimikrobiniai muilai ir dezinfekantai – 
putos, skystieji ir geliniai – visi yra išbandyti 
ir atitinka standartą EN1499 arba EN1500.

Higiena visiems: „Tork“ odos priežiūros 
priemonių dozatorių lengvai nuspaudžiami 
mygtukai turi lengvai naudojamo produkto 
sertifikatą,  išduotą Švedijos reumato 
asociacijos,3 todėl jais patogiau naudotis 
vaikams ir senyvo amžiaus žmonėms.

Higieniškos sistemos: Gamykloje 
užsandarinti buteliai ir kiekvienam užpildui 
naujos pompos padeda mažinti užteršimo 
riziką, palyginus su pilstomojo muilo 
sistemomis, iš kurių 25 % atvirų muilo 
dozatorių gali būti užteršti.4

Geriausios rankų higienos užtikrinimas
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Padidinkite rankų plovimosi efektyvumą
Darbuotojai turi dažnai ir veiksmingai rūpintis rankų higiena, kad neplistų mikrobai ir sumažėtų 
kryžminės taršos rizika, o jie galėtų kuo daugiau laiko skirti darbui.

Siekiant užtikrinti WC patalpų ir rankų plovimosi efektyvumą, valytojai turi galėti greitai ir 
teisingai papildyti dozatorius, kad visą dėmesį galėtų skirti kitiems svarbiems valymo darbams.

5 Remiantis dokumentuotais rezultatais, pasiektais trijų „Tork EasyCube“ klientų, matuotais prieš „Tork EasyCube®“ įdiegimą ir po jo.
6 Sertifikuota Švedijos reumato asociacijos, išbandyta „The Design for All“ testu, paskelbtu „Swedish Design Research Journal“ 2011-05-20
7 Remiantis vidaus nuomonės tyrimu dėl dozatoriaus užpildymo muilu laiko
8 „Essity“ vartojimo tyrimai (20 000 rankų plovimųsi) lyginant įvairius skystuosius muilus (įskaitant pilstomąjį muilą) su „Tork“ muilo putų ir purškiamojo muilo sistemomis.
9  TMTC vartojimo tyrimai, „Essity“ vartojimo tyrimai (20 000 rankų plovimųsi) lyginant įvairius skystuosius muilus (įskaitant pilstomąjį muilą) su „Tork“ muilo putų ir purškiamojo 

muilo sistemomis.

Lengva naudoti: „Tork“ dozatoriai yra lengvai 
naudojami,6 o jiems papildyti užtenka mažiau 
kaip 10 sekundžių,7 taigi valytojai sutaupo 
laiko ir energijos. „Tork“ siūlo ir WC patalpų 
higienos priemonių rinkinių, kuriuos sudaro 
tualetinis popierius, popieriniai rankšluosčiai, 
plaukų ir odos priežiūros priemonės. Visi 
dozatoriai tiekiami su vienu bendru „Tork“ 
raktu, todėl juos papildyti dar patogiau.

Mažesnis vartojimas: Matuojamas, 
vienodas dozavimas sumažina vartojimą iki 
50 %,8 reikia mažiau užpildų ir geresnis muilo 
prieinamumas.9

Didelė talpa: „Tork“ muilo putų užtenka 1650 
lankytojų, todėl dozatorius pildyti galima 
rečiau.9
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Funkcionalūs ir intuityviai naudojami „Tork“ 
odos priežiūros priemonių dozatoriai 
palengvina darbą
Tvirti, nekeliantys rūpesčių dozatoriai: 
Įrodyta, kad „Tork“ dozatoriai nekelia jokių 
rūpesčių iki 1 milijono paspaudimų.10

Odos priežiūra įvairioms patalpoms: 
„Tork“ odos priežiūros priemonių 
dozatoriai gaminami su įvairiais dozavimo 
mechanizmais, todėl juos galima pasirinkti 
atsižvelgiant į poreikius, kad rankų higiena 
būtų galima pasirūpinti visur.

Higiena prieinama visiems: „Tork“ 
odos priežiūros priemonių dozatoriai turi 
lengvai nuspaudžiamus mygtukus, jie yra 
sertifikuoti11 Švedijos reumato asociacijos, 
o lengviau dozuojamos priemonės skatina 
laikytis higienos.

10  Remiantis „Essity“ tyrimu.
11 Sertifikuota Švedijos reumato asociacijos, išbandyta „The Design for All“ testu, paskelbtu „Swedish Design Research Journal“, 2011
12 Remiantis vidaus nuomonės tyrimu dėl dozatoriaus užpildymo muilu laiko
13  TMTC vartojimo tyrimai, „Essity“ vartojimo tyrimai (20 000 rankų plovimųsi) lyginant įvairius skystuosius muilus (įskaitant pilstomąjį muilą) su „Tork“ muilo putų ir purškiamojo 

muilo sistemomis.

• „Tork“ dozatoriams papildyti užtenka mažiau nei 10 sekundžių, taigi valytojai sutaupo laiko ir 
energijos.12

• „Tork“ siūlo WC patalpų higienos priemonių rinkinių, kuriuos sudaro tualetinis popierius, 
popieriniai rankšluosčiai, plaukų ir odos priežiūros priemonės. Visi dozatoriai tiekiami su vienu 
bendru „Tork“ raktu, todėl juos papildyti dar patogiau.

Lengva prižiūrėti:

Lengvai naudojamo 
produkto sertifikatas:11 

produktai lengviau 
dozuojami

Nekontaktinis: 
matuojamas, vienodas 
dozavimas

Gamykloje užsandarintas 
butelis: palyginti su atviromis 
pilstomojo muilo sistemomis, 
mažesnė kryžminės taršos rizika

Subliūkštantis butelis: 
70 % mažiau atliekų10

Didelė talpa: užpildo 
užtenka iki 1650 
lankytojų13
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„Tork“ odos priežiūra: jau daugiau kaip 50 
metų teikiame puikią rankų plovimosi patirtį

WC patalpų estetika yra 
svarbus kriterijus priimant 
sprendimus. 

Maloni aplinka gali 
ilgam palikti gerą įspūdį 
ir lankytojams, ir 
darbuotojams.

„Tork“ dozatoriams suteikti du „Red Dot“ 
apdovanojimai už dailų ir funkcionalų dizainą.

„Tork“ dozatoriai kuriami galvojant apie visą 
WC patalpą ir siekiant suteikti lankytojams 
geriausią patirtį. Suderintos dizaino linijos 
(„Elevation“ ir „Image Design“) apima visų 
tipų dozatorius.

Dizaino apdovanojimai:

modernios „Tork“ formulės suteikia lankytojams prabangos pojūtį. 
Muilas ir losjonas maloniai patirčiai: 
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„Tork“ odos priežiūros priemonės – 
veiksmingos ir tvarios
Įmonės vertina tvarius produktus ir sprendimus, padedančius pasiekti jų tvarumo tikslus. Be to, ir 
darbuotojams patinka, kai jų darbovietėse naudojami tvarūs produktai.

„Tork“ formulės sprendimų priėmėjams leidžia neiti į kompromisus dėl kokybės siekiant tvarumo 
tikslų.

14 Remiantis „Essity“ tyrimu
15 Remiantis trečiosios šalies laboratorijos bandymu pagal OECD301B
16 „Essity“ vartojimo tyrimai (20 000 rankų plovimųsi) lyginant įvairius skystuosius muilus (įskaitant pilstomąjį muilą) su „Tork“ muilo putų ir purškiamojo muilo sistemomis
17 Remiantis vidaus nuomonės tyrimu, palyginus su „Tork“ švelniomis muilo putomis

Sukurta tvariai
„Tork“ odos priežiūros 
priemonių buteliai subliūkšta, 
todėl susidaro 70 % mažiau 
atliekų.14

Patikimi patvirtinimai
„Tork“ tvarūs sprendimai gali 
padėti įmonėms sertifikuoti 
savo tvarumo procedūras.

Tvarios formulės
99 % „Tork“ skaidrių muilo putų 
sudedamųjų dalių yra natūralios 
kilmės ir lengvai biologiškai 
skaidžios.15

Mažiau iššvaistoma
„Tork“ dozuoja tik tiek, kiek reikia, 
todėl vartojimas sumažėja iki 
50 %.16 Dar daugiau – naudojant 
lengvai nuplaunamas „Tork“ 
skaidrias muilo putas, vandens 
vartojimas sumažėja 35 %.17

Beveik visi „Tork“ odos 
priežiūros priemonių užpildai 
turi trečiųjų šalių ES ekologinių 
ženklų sertifikatus, todėl jų 
poveikis aplinkai mažesnis.
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Ellos rankų plovimosi 
nuotykis moko vaikus laikytis 
rankų higienos ir ankstyvame 
amžiuje susiformuoti svarbius 
įgūdžius.

Specialūs rankų higienos mokymai:

Apdovanojimų pelnęs 
„Tork“ VR švarių rankų 
mokymas, turintis ir 
kompiuterio versiją, moko 
higienos procedūrų skubios ir 
ilgalaikės priežiūros įstaigose. 
Šis naujas mokymo metodas 
sukurtas bendradarbiaujant 
„Tork“, universitetų ligoninėms 
ir pasaulyje žinomiems rankų 
higienos ekspertams.
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„Tork“ odos priežiūros priemonės, 
sukurtos beveik kiekvienai situacijai

Kai tinkamas rankų 
dezinfekavimas yra 
svarbiausia

„Tork“ alkoholinis 
skystasis rankų 
dezinfekantas
Artikulas: 420114

Reikliausiai aplinkai
„Tork“ aliejų ir riebalus 

nuo rankų nuplaunantis 
skystasis muilas 

Artikulas: 420401

Profesionalioms virtuvėms
„Tork“ kvapą 

neutralizuojantis 
rankų muilas

Artikulas: 424011

Plaukams ir odai plauti 
bei minkštinti

„Tork“ dušo 
kremas

Artikulas: 420601

Turintiems jautrią odą
„Tork“ ypač 

švelnus skystasis 
muilas

Artikulas: 420701

Ypač maloniai rankų 
plovimosi patirčiai suteikti 

„Tork“ prabangus 
švelnus skystasis 

muilas
Artikulas: 420901

Įveikia mikrobus, bet 
švelnus odai

„Tork“ alkoholinis 
gelinis rankų 

dezinfekantas 
Artikulas: 424103

Siekiantiems tvarumo 
tikslų

„Tork“ skaidrios muilo 
putos

Artikulas: 520201

Negailestingos virusams ir 
bakterijoms. Švelnios odai.

„Tork“ antimikrobinis 
skystasis muilas ir 

rankas dezinfekuojančios 
nealkoholinės putos

Artikulas: 420709-424709-
420710-424710-520202-520402
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Visas „Tork“ odos priežiūros priemonių 
pasiūlymas veiksmingai rankų higienai
Su savo priemonių ir dozatorių asortimentu įvairiems poreikiams mes galime 
padėti rasti tinkamą rankų higienos sprendimą jūsų WC patalpoms.

470026

„Tork“ odos priežiūros muilo putos ir skystasis muilas    S4, S3

Dozatoriai
Art. Nr. Pavadinimas Dizaino linija Užpil-

do ID
Spalva Medžiaga Matmenys 

A×P×G (mm)
Pak. /  
dėž.

561600 „Tork“ odos priežiūros priemonių dozatorius su 
„Intuition™“ jutikliu

„Elevation“ S4 Balta ABS 278×112×128 6 • •
561608 „Tork“ odos priežiūros priemonių dozatorius su 

„Intuition™“ jutikliu
„Elevation“ S4 Juoda ABS 278×112×128 6 • •

561500 „Tork“ odos priežiūros priemonių dozatorius „Elevation“ S4 Balta ABS 292×113×114 12 •
561508 „Tork“ odos priežiūros priemonių dozatorius „Elevation“ S4 Juoda ABS 292×113×114 12 •
460009 „Tork“ odos priežiūros priemonių dozatorius su 

„Intuition™“ jutikliu
„Image Design“ S4 Metalas / juoda Nerūdijantysis plienas / ABS 278×116×130 1 • •

460010 „Tork“ odos priežiūros priemonių dozatorius „Image Design“ S4 Metalas / juoda Nerūdijantysis plienas / ABS 289×106×107 1 •

Kosmetikos užpildai
Art. Nr. Pavadinimas Užpil-

do ID
Kokybė Kvapas Spalva Privalumai Tūris 

vnt. 
(ml)

Doz-
ių sk.

Pak. /  
dėž.

520901 „Tork“ prabangios švelnios muilo putos  S4 „Premium“ Subtilus gėlių 
kvapas

Be 
dažiklių

Tirštos kreminės 
putos rankoms plautis

1 000 2 500 6 •
520201 „Tork“ skaidrios rankas nuplaunančios 

muilo putos
S4 „Premium“ Be kvėpiklių Be 

dažiklių
99 % sudedamųjų 
dalių yra natūralios 

kilmės

1 000 2 500 6 • •
520701 „Tork“ ypač švelnios muilo putos S4 „Premium“ Be kvėpiklių Be 

dažiklių
Dažnas rankų 

plovimasis
1 000 2 500 6 • • •

520501 „Tork“ švelnios muilo putos S4 „Premium“ Gaivus 
kvapas

Be 
dažiklių

Reguliarus rankų 
plovimasis

1 000 2 500 6 • •
500902 „Tork“ prabangios švelnios muilo putos S3 „Premium“ Švelnus 

kvapas
Be 

dažiklių
Švelnus rankų 

plovimasis
800 2 000 4 •

470022 „Tork“ muilo putos S34 „Premium“ Prabangus 
kvapas

Rožinė Prabangus rankų 
plovimasis

800 2 000 6 •
470026 „Tork“ muilo putos S34 „Premium“ Be kvėpiklių Be 

dažiklių
Klasikinis rankų 

plovimasis
800 2 000 6 • •

„Tork“ muilo putos S34 tinka anksčiau įrengtiems „Lotus Professional“ muilo putų dozatoriams.
„Tork“ prabangios švelnios muilo putos S3 tinka anksčiau įrengtiems „Tork Aluminum Line 453000“ muilo putų dozatoriams.

Antimikrobiniai (biocidiniai) užpildai1

Art. Nr. Pavadinimas Užpil-
do ID

Kokybė Kvapas Spalva Veiksmingumas Veiksmingumo normos Tūris 
vnt. 
(ml)

Dozės 
dydis 
(ml)

Pak. /  
dėž.

520800 „Tork“ antimikrobinės 
muilo putos Pagerinta 
sudėtis 

S4 „Premium“ Be kvėpiklių Be dažiklių Bakterijos
Mielės ir grybeliai

Virusai (apvalkalėtieji)

EN 1499, EN 13727
EN 13624, EN 14476 (visi 

apvalkalėtieji virusai)

1 000 0.6 6 •

- Dozavimo sistemą lengva naudoti vaikams ir 
senyvo amžiaus žmonėms

- Sandari sistema su subliūkštančiu buteliu 
yra higieniškesnė ir mažina atliekų kiekį

561608561600 561500 460009561508 460010

520701520901 520201 520800520501 500902 470022

1 Biocidus naudokite saugiai. Prieš naudodami visada perskaitykite etiketę ir produkto informaciją.

Nauja
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„Tork Mini“ odos priežiūros skystasis muilas    S2

Dozatoriai
Art. Nr. Pavadinimas Dizaino 

linija
Užpildo 

ID
Spalva Medžiaga Matmenys 

A×P×G (mm)
Pak. /  
dėž.

561000 „Tork Mini“ odos priežiūros skystojo muilo dozatorius  „Elevation“ S2 Balta ABS 206×112×114 12 •
561008 „Tork Mini“ odos priežiūros skystojo muilo dozatorius  „Elevation“ S2 Juoda ABS 206×112×114 12 •

- Kompaktiško dydžio dozatorius tinka net 
mažiausioms patalpoms

- Dozavimo sistemą lengva naudoti vaikams ir 
senyvo amžiaus žmonėms

- Uždara sistema su subliūkštančiu buteliu 
užtikrina gerą higieną

420602 420202420502

Kosmetikos užpildai
Art. Nr. Pavadinimas Užpildo 

ID
Kokybė Kvapas Spalva Privalumai Tūris vnt. 

(ml)
Dozių sk. Pak. /  

dėž.
Kiti 

ekologiniai 
ženklai

420502 „Tork Mini“ švelnus rankas 
nuplaunantis skystasis 
muilas

S2 „Premium“ Gaivus kvapas Perlų 
baltumas

Reguliarus 
rankų 

plovimasis

475 475 8 • •
420602 „Tork Mini“ dušo kremas S2 „Premium“ Gaivus kvapas 

moterims ir 
vyrams

Mėlyna Plaukams ir 
kūnui

475 475 8 • •
420202 „Tork“ bekvapis rankų ir 

kūno losjonas
S2 „Premium“ Be kvėpiklių Balta Drėkinamasis 

losjonas
475 475 8 Swan •

420702 „Tork Mini“ ypač švelnus 
skystasis muilas

S2 „Premium“ Gaivus kvapas 
moterims ir 

vyrams

Skaidri Dažnas rankų 
plovimasis

475 475 8 • • •

561008561000

420702

424011

Kosmetikos užpildai
Art. Nr. Pavadinimas Užpildo 

ID
Kokybė Kvapas Spalva Privalumai Tūris 

vnt. 
(ml)

Dozių sk. Pak. /  
dėž.

Kiti 
ekologiniai 

ženklai

424011 „Tork“ kvapą 
neutralizuojantis rankas 
nuplaunantis skystasis 
muilas

S4 „Premium“ Be 
kvėpiklių

Be 
dažiklių

Kvapo neutralizavimas, 
maisto

ruošimas,
rankų plovimasis

1 000 1 000 6 • •
424709-
424710

„Tork“ antimikrobinis 
skystasis muilas

S4 „Premium“ Be 
kvėpiklių

Be 
dažiklių

Negailestingas 
virusams ir bakterijoms. 

Švelnus odai.

1 000 1 000 6 •

424709

Nauja

Nauja
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420302

„Tork“ odos priežiūros skystasis muilas    S1/S11

Dozatoriai
Art. Nr. Pavadinimas Dizaino 

linija
Užpildo 

ID
Spalva Medžiaga Matmenys 

A×P×G (mm)
Pak. /  
dėž.

560000 „Tork“ skystojo ir purškiamojo odos priežiūros muilo dozatorius „Elevation“ S1/S11 Balta ABS 296×112×114 12 •
560008 „Tork“ skystojo ir purškiamojo odos priežiūros muilo dozatorius  „Elevation“ S1/S11 Juoda ABS 296×112×114 12 •
560101 „Tork“ skystojo odos priežiūros muilo dozatorius su rankenėle „Elevation“ S1 Balta ABS 296×112×114 8

560109 „Tork“ skystojo odos priežiūros muilo dozatorius su rankenėle „Elevation“ S1 Juoda ABS 296×112×114 8

252040 „Tork“ skystojo muilo dozatorius S1 Balta Metalas 291×113×98 10

960000 „Tork“ skystojo muilo pradinė pakuotė (art. nr. 560000, art. nr. 420501) „Elevation“ S1 Balta ABS 296x112x114 1

Kosmetikos užpildai
Art. Nr. Pavadinimas Užpildo 

ID
Kokybė Kvapas Spalva Privalumai Tūris 

vnt. 
(ml)

Dozių sk. Pak. /  
dėž.

Kiti 
ekologiniai 

ženklai

420709-
420710

„Tork“ antimikrobinis 
skystasis muilas

S1 „Premium“ Be kvėpiklių Be 
dažiklių

Negailestingas 
virusams ir 

bakterijoms. 
Švelnus odai.

1 000 1 000 6 •
420901 „Tork“ prabangus švelnus 

skystasis muilas
S1 „Premium“ Prabangus 

jazminų aromatas
Alyvinė Tirštas kreminis 

rankų muilas
1 000 1 000 6 Swan •

420701 „Tork“ ypač švelnus skystasis 
muilas 

S1 „Premium“ Be kvėpiklių Be 
dažiklių

Dažnas rankų 
plovimasis

1 000 1 000 6 • • •
420501 „Tork“ švelnus rankas 

nuplaunantis skystasis muilas
S1 „Premium“ Gaivus kvapas Perlų 

baltumas
Reguliarus 

rankų plovimasis
1 000 1 000 6 • •

420601 „Tork“ dušo kremas S1 „Premium“ Gaivus kvapas 
moterims ir 

vyrams

Mėlyna Plaukams ir 
kūnui

1 000 1 000 6 • •
420810 „Tork“ skystasis rankų muilas S1 „Premium“ Be kvėpiklių Be 

dažiklių
Rankoms plautis 
ruošiant maistą

1 000 1 000 6 •
420401 „Tork“ aliejų ir riebalus nuo 

rankų nuplaunantis skystasis 
muilas

S1 „Premium“ Be kvėpiklių Be 
dažiklių

Aliejų ir riebalus 
nuplaunantis 
rankų muilas

1 000 1 000 6 Swan •

560008560000 560101 560109

420501420701420901 420601 420810 420401

- Suteikia didelę valomųjų sudedamųjų 
dalių dozę

- Sandari sistema su subliūkštančiu buteliu 
yra higieniškesnė ir mažina atliekų kiekį

- Dozavimo sistemą lengva naudoti vaikams ir 
senyvo amžiaus žmonėms

252040 960000

Art. Nr. Pavadinimas Užpildo ID Kokybė Spalva Tipas Privalumai Tūris vnt. (ml) Dozių sk. Pak. / dėž.

420302 „Tork“ unitazo sėdynės 
valiklis

S2 „Premium“ Skaidri Ploviklis Itin higieniška 
unitazo sėdynė

475 475 8 •

„Tork“ unitazo sėdynės valiklis S2

- Daugiau higienos ir komforto tualete
- Valymo priemonė, itin higieniškai nuvalanti 

unitazo sėdynę
- Hermetiškas butelis su vienkartine pompa – 

mažesnė kryžminės taršos rizika

420709

Nauja
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409840

Kosmetikos užpildai 5 l 
Art. Nr. Pavadinimas Užpildo ID Kokybė Kvapas Spalva Privalumai Tūris vnt. 

(ml)
Dozių sk. Pak. /  

dėž.

409840 „Tork“ skystasis muilas 5 l pilstomasis 
muilas

„Universal“ Kvėpintas Balta Bazinis 
rankų 

plovimasis

5 000 1 •

„Tork“ odos priežiūros skystasis pilstomas muilas

Higieniško užpildymo instrukcija:
- Užpildomi dozatoriai gali būti užteršti 

mikroorganizmais. Uždaros sistemos yra 
higieniškiausios

- Užpildomi dozatoriai ir jų pompos prieš 
užpildant turi būti dezinfekuojami 

- Pilant muilo į iš dalies užpildytą dozatorių, jis 
gali būti jau užterštas bakterijomis

620701 620501 470016 470038

- Funkcionalu, didelė talpa ir geriausia savo 
klasėje ekonomija

- Muilo suvartojimą sumažina iki 50 %1

1 „Essity“ vartojimo tyrimai (20 000 rankų plovimųsi) lyginant įvairius skystuosius muilus (įskaitant pilstomąjį muilą) su „Tork“ muilo putų ir purškiamojo muilo sistemomis.

Odos priežiūros purškiamojo muilo užpildai
Art. Nr. Pavadinimas Užpildo 

ID
Kokybė Kvapas Spalva Privalumai Tūris 

vnt. (ml)
Dozių sk. Pak. /  

dėž.

620701 „Tork“ purškiamasis muilas be kvėpiklių S11 „Universal“ Be kvėpiklių Be dažiklių Dažnas rankų 
plovimasis

1 000 3 300 6 • •
620501 „Tork“ purškiamasis muilas S11 „Universal“ Gaivus 

kvapas
Be dažiklių Reguliarus rankų 

plovimasis
1 000 3 300 6 • •

470016 „Tork“ purškiamasis muilas S35 „Universal“ Be kvėpiklių Be dažiklių Klasikinis rankų 
plovimasis

800 2 667 6 •
470038 „Tork“ purškiamasis muilas S35 „Universal“ Kvėpintas Balta Originalus rankų 

muilas
800 2 667 6

„Tork“ purškiamasis muilas S35 tinka anksčiau įrengtiems „Lotus Professional“ purškiamojo muilo dozatoriams.
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 „Tork“ alkoholiniai rankų dezinfekantai

Geliniai užpildai1

Art. Nr. Pavadinimas Užpildo ID Kokybė Kvapas Spalva Veiksmingumas Veiksmingumo normos Tūris 
vnt. (ml)

Dozės 
dydis 
(ml)

Pak. /  
dėž.

420105 „Tork“ alkoholinis 
gelinis rankų 
dezinfekantas 

S1 „Premium“ Be kvėpiklių Be 
dažiklių

Bakterijos
Mielės ir grybeliai

Mikobakterijos
Virusai

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

EN 14476 (visi apvalkalėtieji, 
rotavirusai ir norovirusai)

1 000 1 6 • •

420142 „Tork“ alkoholinis 
gelinis rankų 
dezinfekantas

S2 „Premium“ Be kvėpiklių Be 
dažiklių

Bakterijos
Mielės ir grybeliai

Mikobakterijos
Virusai

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

EN 14476 (visi apvalkalėtieji, 
rotavirusai ir norovirusai)

475 1 6 •

4241053 „Tork“ alkoholinis 
gelinis rankų 
dezinfekantas

S4 „Premium“ Be kvėpiklių Be 
dažiklių

Bakterijos
Mielės ir grybeliai

Mikobakterijos
Virusai

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

EN 14476 (visi apvalkalėtieji, 
rotavirusai ir norovirusai)

1 000 1 6 • •

511103 „Tork“ alkoholinis 
gelinis rankų 
dezinfekantas 

Laisvai 
statomas 
butelis su 

pompa

„Premium“ Be kvėpiklių Be 
dažiklių

Bakterijos
Mielės ir grybeliai

Mikobakterijos
Virusai

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

EN 14476 (visi apvalkalėtieji, 
rotavirusai ir norovirusai)

500 2 12 •

590103 „Tork“ alkoholinis 
gelinis rankų 
dezinfekantas 

Kišeninis 
buteliukas

„Premium“ Be kvėpiklių Be 
dažiklių

Bakterijos
Mielės ir grybeliai

Mikobakterijos
Virusai

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

EN 14476 (visi apvalkalėtieji, 
rotavirusai ir norovirusai)

80 24 •

9101032 „Tork Salubrin“ 
rankų 
dezinfekantas 

S1 „Premium“ Be kvėpiklių Be 
dažiklių

Bakterijos
Mielės ir grybeliai

Virusai

EN 1500, EN 1276,
EN 1650, EN 14476  

(visi apvalkalėtieji virusai)

1 000 1 6 •
9141032 „Tork Salubrin“ 

rankų 
dezinfekantas

S4 „Premium“ Be kvėpiklių Be 
dažiklių

Bakterijos
Mielės ir grybeliai

Virusai

EN 1500, EN 1276,
EN 1650, EN 14476  

(visi apvalkalėtieji virusai)

1 000 1 6 •
9111032 „Tork Salubrin“ 

rankų 
dezinfekantas

Laisvai 
statomas 
butelis su 

pompa

„Premium“ Be kvėpiklių Be 
dažiklių

Bakterijos
Mielės ir grybeliai

Virusai

EN 1500, EN 1276,
EN 1650, EN 14476  

(visi apvalkalėtieji virusai)

500 2 8

S1/S2/S4, laisvai statomi buteliai

590103 914103420105 511103424105420142

1 Biocidus naudokite saugiai. Prieš naudodami visada perskaitykite etiketę ir produkto informaciją.
2 Tik JK.
3 Nuo 2021 m. balandžio.

Nauja

Nauja
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Priedai
Art. Nr. Pavadinimas Užpildo ID Spalva Medžiaga Matmenys A×P×G (mm) Pak. / dėž.

511050 „Tork“ lovos laikiklis 500 ml rankų dezinfekantui Metalas Metalas 110x79x114 20

511051 „Tork“ spaustukas 80 ml rankų dezinfekantui Balta Plastikas 75x35x5 50

511052 „Tork“ apsauga grindims, skirta odos priežiūros priemonių dozatoriams S1/S2/S4/S11 Balta Metalas 70x120x130 6

511058 „Tork“ apsauga grindims, skirta odos priežiūros priemonių dozatoriams S1/S2/S4/S11 Juoda Metalas 70x120x130 6

511055 „Tork“ higienos produktų stovas S1/S2/S4/F1 Antracito Metalas 1 676x470x365 1

511054 „AD-A-Glance®“ „Tork“ grindiniam higienos produktų dozatoriui Juoda Aliuminis 400x125x125 1

511060 „Tork“ dezinfekantų stovas S1/S2/S4 Juoda Metalas 1 321x500x500 1

511080 „Tork“ dozatoriaus su rankenėle laikiklis S1 Balta Plastikas 200x120 8

511055511058 511054 511080511060511051511050 511052

Užpildai – skystieji1

Art. Nr. Pavadinimas Užpildo ID Kokybė Kvapas Spalva Veiksmingu-
mas

Veiksmingumo normos Tūris 
vnt. (ml)

Dozės 
dydis 
(ml)

Pak. /  
dėž.

420114 „Tork“ alkoholinis 
skystasis rankų 
dezinfekantas

S1 „Premium“ Be kvėpiklių Be 
dažiklių

Bakterijos
Mielės ir 
grybeliai

Mikobakterijos
Virusai

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

EN 14476

1 000 1 6 • •

4241142 „Tork“ alkoholinis 
skystasis rankų 
dezinfekantas

S4 „Premium“ Be kvėpiklių Be 
dažiklių

Bakterijos
Mielės ir 
grybeliai

Mikobakterijos
Virusai

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

EN 14476

1 000 1 6 • •

511110 „Tork“ alkoholinis 
skystasis rankų 
dezinfekantas

Laisvai 
statomas
butelis su

pompa

„Premium“ Be kvėpiklių Be 
dažiklių

Bakterijos
Mielės ir 
grybeliai

Mikobakterijos
Virusai

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

EN 14476

500 2 12 •

590110 „Tork“ alkoholinis 
skystasis rankų 
dezinfekantas

Kišeninis
buteliukas

„Premium“ Be kvėpiklių Be 
dažiklių

Bakterijos
Mielės ir 
grybeliai

Mikobakterijos
Virusai

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

EN 14476

80 24 •

1 Biocidus naudokite saugiai. Prieš naudodami visada perskaitykite etiketę ir produkto informaciją.
2 Nuo balandžio 1 d.

420114 424114 511110 590110

 „Tork“ alkoholiniai rankų dezinfekantai S1/S4, laisvai statomi buteliai, priedai

 „Tork“ nealkoholiniai rankų dezinfekantai

Užpildai – putos1

Art. Nr. Pavadinimas Užpildo 
ID

Kokybė Kvapas Spalva Veiksmingumas Veiksmingumo normos Tūris vnt. 
(ml)

Dozės dydis 
(ml)

Pak. /  
dėž.

520202-
520402

„Tork“ rankas 
dezinfekuojančios 
nealkoholinės putos

S4 „Premi-
um“

Be 
kvėpiklių

Be 
dažiklių

Bakterijos 
Mielės ir grybeliai 

Virusai

EN1500, EN1276, EN13727
EN EN1650, EN13624

EN 14476

1 000 0.6 6

520202

Nauja


