
Overflatehygiene
I tillegg til å følge riktige rutiner for håndhygiene, er rengjøring og desinfisering av overflater 
like viktig for å bremse spredningen av virus og drepe bakterier. Smittekilder kan holde seg 
på overflater og være en trussel i flere dager hvis de ikke fjernes på riktig måte. 

Bruk hansker

 •  Bruk hansker under rengjøringsprosedyrene. 
Hansker skal kastes etter hver rengjøring.  
Hvis det benyttes gjenbrukshansker bør de 
dedikeres kun til rengjøring og desinfisering  
av overflater i visse soner i arbeidsområdet. 

 •  Vask hendene umiddelbart etter at du tar av 
hanskene

 •  Tørk hendene grundig med et tørkepapir for  
å forhindre spredning av mikroorganismer

Viktig informasjon 
om rutinemessig 
rengjøring og 
desinfisering

Rengjør og desinfiser hyppig berørte 
overflater minst én gang om dagen:

• bord og sitteplasser / benker
• dørknotter / håndtak 
• skapdører i garderoben
• lysbrytere 
• toaletter
• kraner 
• servanter 
• maskinspaker 
• utstyrspaneler 
• arbeidsstasjoner / skrivebord
• stoler
• tastaturer / datamus
• skrivere
• telefoner
• salgsautomater 
• heisknapper
• delt verktøy eller måleutstyr

 
 
Rengjør og  
deretter desinfiser
Desinfisering må utføres med et 
desinfeksjonsmiddel som passer for 
overflaten. Følg etikettinstruksjonene 
på produktet for sikker og effektiv bruk, 
inkludert forholdsregler.

 
En gang og ferdig
Én overflate per side av våtservietten eller 
kluten ved rengjøring og desinfisering.

Rengjøring og desinfisering av overflater

Rengjør smuss fra overflater

 •  Skitne overflater må rengjøres først ved 
hjelp av vaskemiddel eller såpe, vann og 
engangsklut før de desinfiseres. Deler av 
bakterier og virus kan mekanisk fjernes på 
denne måten.

Desinfiser overflater

 •  For å desinfisere riktig må det brukes 
et godkjent desinfeksjonsmiddel og en 
engangsklut. Hvis du bruker et alkoholbasert 
produkt, bruk et med minst 70 % alkohol 
(dvs. etanol eller isopropylalkohol). Følg 
alltid produsentens instruksjoner for alle 
rengjørings- og desinfeksjonsprodukter (f.eks. 
konsentrasjon, påføringsmetode, kontakttid 
osv.) Ikke bland kjemikalier med mindre det er 
angitt i produsentens instruksjoner. 

 •  Kontroller utløpsdatoen for produktet. Utløpte 
kjemikalier vil ikke desinfisere like effektivt.

Tork Clean CareSM



Tork Allbruksklut
Tork Allbruksklut kan bidra til å eliminere krysskontaminering. Med kluter tilgjengelig i fire 
farger, samt en hvit versjon, bidrar de til å koordinere rengjøringsprosesser på tvers av 
forskjellige steder.

 •  Fungerer godt med løsemidler, vaskemidler og desinfeksjonsmidler

 •  Tykk og slitesterk klut, utformet for gjentatt bruk

 •  Egnet for bruk som våt eller tørr uten fare for å revne 

 •  Kan skylles og brukes igjen takket være klutens struktur 

 •  Godkjent for kortvarig kontakt med mat 

Den hvite Tork Allbrukskluten kan steriliseres på 180o celsius ved behov og kan brukes  
flere ganger.

Tork tørkepapir og rengjøringskluter er til engangsbruk, derfor er hvert nye utmatede tørk og hver klut fresh og ren. 
Dispensere bidrar til å beskytte håndtørk mot kontaminering. Tork tilbyr en rekke kluter som kan brukes med flere 
desinfeksjonsmidler i en rekke dispensere for å matche dine behov. 

Disse Tork-klutene kan brukes med løsemidler, vaskemidler og desinfeksjonsmidler**: 

Løsninger for overflaterengjøring og desinfeksjon*

Tork Reflex™ Bærbar Senterrull System
Forenkle desinfiseringprosessen med denne bærbare enkeltarkdispenseren.

 •  Spray desinfisering på overflaten, la den virke i en viss tidsperiode basert på produsentens 
instruksjoner. Ta et papirtørk ut av dispenseren og tørk av overflaten   

 •  Dispenseren er sprutsikker og helt lukket for å beskytte tørkepapiret  mot kontaminering   

 •  Den er sertifisert av HACCP International

 •  Den er lett å bære rundt eller feste til en rengjøringstralle, slik at riktig rengjørings- og 
desinfeksjonsløsning alltid er tilgjengelig 

* Produktanbefalinger 
avhenger av tilgjengelighet

** Bortsett fra kvat

Tork Rengjøringskluter
Tork Rengjøringsklut er myk og fleksibel, og smidig nok til rengjøring på små steder og detaljer. 
Den kan brukes med desinfeksjonsmidler og vaskemidler.

Tork Rengjøringsklut Ekstra Sterk
Tork Rengjøringsklut Ekstra Sterk er en flerbruksrettet, sterk, allsidig klut, egnet for alle slags 
miljøer. Den kan brukes med desinfeksjonsmidler og vaskemidler.

Tork rengjøringskluter med exelCLEAN®-teknologi
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Her finner du mer informasjon om informasjonspakke for Tork 
Safe at work: www.tork.no/torkcampaigns/corona-virus

Generelle råd
Du kan begrense spredningen av mikroorganismer 
og bevare desinfeksjonsmiddel ved hjelp av en 
bøtte, Tork Allbruksklut og en desinfeksjonsløsning. 

Hvis du ikke har et spesifikt system, kan du 
utarbeide ditt eget:

1.    Finn fremen bøtte

 2.   Legg noen Tork Allbrukskluter i bøtten

3. Hell riktig fortynnet desinfiseringsløsning i bøtten basert 
på produsentens instruksjon   

 —  Bruk en ny klut hver gang du forbereder en ny løsning

 —  Bytt løsning regelmessig (f.eks. hver 2.–4, time). Tips: 
du kan bruke et klistremerke til å merke når løsningen 
ble klargjort

 —  Når du skal skifte løsning, hell ut den gamle skyll 
bøtten med rent vann, kast kluten og ta en ny

 —  Kluten skal ikke tørke ut utenfor bøtten, da det gjør 
desinfeksjonsmiddelet ineffektivt
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