
SCA Hygiene Products Kft.
AfH Professional Hygiene Europe
H-1021 Budakeszi út 51.
tel.: +36 1 392 2100
fax: +36 1 392 2160
torkcontact@sca.com
www.tork.hu

Tork kézhigiénia és bőrápolás

Tork kézhigiéniai termékválaszték

Forgalmazó:



2 3

Amit a kézhigiéniáról tudni kell

Miért mossuk meg a kezünket?
A jó kézhigiéniához alapvető fontosságú, hogy korlátozzuk a vírusok és kórokozók szaporodását és megőrizzük  
az egészséget. A fertőzések 80%-a a kéz által terjed, szennyezett tárgyak érintésével vagy emberek között történő 
közvetlen érintkezéssel (pl.: kézfogással).

Ha csak tiszta vízzel mosunk kezet, nem fogjuk teljesen eltávolítani a szennyeződéseket és a kézen lévő baktériumokat. 
A vizet és a szappant összekeverve egy olyan hab keletkezik, ami hatékonyan lebontja és feloldja a szennyeződéseket, 
az olajat és a zsírokat. Kombinálva egy hatékony kézdörzsöléssel, a hab eltávolítja a baktériumokat a bőrröl. 

Elegendő-e szappannal megmosni a kezünket?
A szappannal történő kézmosás segít eltávolítani a kórokozók nagy részét, de nem mindet. A kórokozók kedvelik  
a nedves vagy ázott kezeket, amik ideális terepet nyújtanak a kórokozók gyors fejlődéséhez. Ennek eredményeként, 
ha elfelejtjük megszárítani a kezünket, azok a kórokozók, amiket nem sikerült elpusztítani, nagyon gyorsan 
szaporodnak.  

Amikor a kezek nedvesek, nagyon könnyen terjednek a baktériumok tárgyak vagy más személyek kezének érintésével. 

Gondos kézmosással és szárítással a kórokozók akár 99%-át eltávolíthatjuk. Ez az, amiért ezt mondhatjuk: 
a tiszta és száraz kezek védett kezek  
• A higiéniai intézetek javasolják papírkéztörlő használatát, mivel úgy gondolják, hogy ez a módszer a leghigiénikusabb. 
• A papírkéztörlők gyorsan szárítják a kezeket, felszívják a megmaradt nedvességet és eltávolítják a megmaradt  
  kórokozókat. 
• A tanulmányok kimutatják, hogy más módszerek akár 250%-kal növelhetik a baktériumok számát a kezeken.

A legtöbb esetben elég az alapvető kézhigiéné betartása, de bizonyos körülmények esetén a higiénia még szigorúbb, 
ebben az esetben fertőtlenítő termékek használata is szükséges.

Forrás: Összehasonlító tanulmány 3 különböző kéztörlési módszerről, Redway K., Fawdar S, Westminster Egyetem, 2008

A baktáriumcsírák 99%-át  
el lehet távolítani egy kézmosással és 
megfelelő, papírral történő kéztörléssel 

Az ujjak vége és a könyökök 
közötti területen akár  

10millió 
baktérium is élhet.

Egyetlen köröm alatt  

akár 3millió
baktérium is élhet.

A helyes kézmosáshoz szükséges,  
hogy ne feledkezzünk meg az ujjak  
közötti területről a két kéz ujjainak 
összefonódásával.

Mosson kezet  
elegendő szappannal  

20másod- 
percen keresztül.

Forrás: Garbutt C, Simmons G, Ptrick D, Miller T. 
Nemzeti tanulmány az Új-Zélandi kézhigiéniás nemzeti 
gyakorlatokról, N Z Med J. 2007, 120(1265):U2810
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Az olyan felületeken, 
mint a csapok,  
a vírusok akár 

72óráig 
is életben tudnak 
maradni.
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Bő, langyos vízzel 
nedvesítse be 
a kezeit, hogy 
eltávolítsa a 
szennyeződések, 
a zsír és az olaj 
nyomait. Adja hozzá 
a szappant.

Jól oszlassa el  
a szappant a teljes 
kezén. Ne felejtse  
a csuklókat sem!

Dörzsölje  
a hüvelykujjakat 
körkörös 
mozdulatokkal,  
a bal hüvelykujjat  
a jobb kézben,  
majd fordítva.

Dörzsölje szigorúan  
20 másodpercig. 
Dörzsölje át először 
az egyik, majd a 
másik kézfejét.

Dörzsölje át újra  
a két tenyerét.

Dörzsölje a tenyereit 
egymáshoz 
egymással szemben 
és ne kerülje ki  
az ujjakat sem.

Öblítse le a kezeit 
tiszta vízzel.

Dörzsölje 
körkörösen  
az egyik, majd  
a másik tenyerét.

Szárítsa meg jól  
a kezeit papírkéztörlő 
segítségével.

Ha szükséges, 
fertőtlenítsen 
alkoholos géllel  
és ismételje meg  
az eljárást,  
ha szükséges.

Dörzsölje át  
az ujjvégeket is.

Miért olyan fontos a pH érték?
A pH érték (savassági szint) egy egészséges bőr esetében 4,5 és 6,0 között van. A bőr tehát kissé savas  
a pH semleges értékhez képest, ami 7.  

A bőr természetes pH értékének karbantartása hozzájárul a bőr védelmi rendszerének optimális működéséhez  
a káros baktériumok ellen.

A Tork teljes választékának a pH értéke  ártalmatlan a normál bőrre, hozzájárulva a bőr természetes egyensúlyának  
a karbantartásához. A termékeket bőrgyógyászatilag tesztelik, ha szükséges. A szárítás minősége is fontos szerepet 
játszik. A durva kéztörlők, amelyek nem gyorsan és hatékonyan szárítják a kezet, bőrgyulladást okozhatnak.

Gyakori kézmosás
Azokban a környezetekban, ahol a higiénia elsődleges, lényeges gyakrabban megmosni a kezeket. Ennek 
következtében a bőr rendkívül szárazzá válhat dermatitist, bőrgyulladást okozva. Ezért fontos a bőrápolók (lotion) 
használata, ami védi a bőrt és visszaadja a természetes tulajdonságait. 

Mit jelent a „bőrgyógyászatilag tesztelt”?
A bőrgyógyászatilag tesztelt azt jelenti, hogy a terméket hivatalos bőrgyógyász tesztelte és értékelte.  
A Tork termékeit többek között a nagyon elismert ProDERM intézetben tesztelik. Ezenkívül a Tork higiéniai  
és kézápolási termékválasztékát egyedülállóan nedves bőrön tesztelték. 

A bőrgyógyászati teszt alatt, a folyékony szappanjainkat vízzel higítottuk és ebből egy mintát használtunk nedves 
bőrön, 24 órán keresztül. Majd visszavettük a mintát és 2 lépcsőben értékeltük a bőr reakcióját: 24 óra után és 48 óra 
után. 

Azokat a termékeket, melyeket közvetlenül a bőrön használtunk – mint a kézápolók és alkoholos kézfertőtlenítő gél –,  
nem higítottuk. Egy 100%-os koncentrációjú mintát használunk teszteléshez, majd ugyanaz a módszer következik,  
mint a szappanok esetében.

A teszt eredmények azt mutatták ki, hogy a Tork minden formulája nagyon gyengéd a bőrhöz.

Kézmosás, szárítás és hatékony kézfertőtlenítés
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Hogyan válassza ki a megfelelő 
Tork kézhigiéniai rendszert? 
Hatékony higiéniai megoldások a Tork-tól
A mindennapi kézhigiénia alapvető részét képezi a rendszeres és alapos kézmosás.  
A megfelelő kéztisztító / fertőtlenítő rendszer kiválasztásakor érdemes figyelembe venni a következő szempontokat:
 • Mely szegmensben, milyen felhasználási területen szeretné felhasználni a kéztisztító rendszert?
 • Milyen jellegű szennyeződést / kórokozót kell eltávolítani a kezekről?
 • Milyen gyakorisággal kell kezet mosni?
 • Mennyi hely áll rendelkezésre a mosdóhelyiségben az adagoló elhelyezésére?
 • Mekkora az átlagos napi forgalom a mosdóhelyiségben?
 • Van-e lehetőség vízzel történő öblítésre?

Mikor mit használjunk?
 Szappan használata:
• Ha a kezünk láthatóan koszos (vér, ételmaradék, egyéb szennyeződés)
• Bizonyos esetekben (étkezés előtt, toaletthasználat után, ételkészítést megelőzően,  
  beteggel való érintkezés után, hazatéréskor stb.)

 Kézfertőtlenítő használata:
• Ha kezeinket fertőtleníteni szeretnénk (pl.: két beteg vizsgálata közt, nyers étel érintése,  
  kezelése után)
• Általában 30 másodperc alatt megölik a mikroorganizmusokat 
• Ha szappan és víz nem áll rendelkezésre (pl.: bejáratnál, mosdón kívüli folyosókon)

Nagy kapacitású Tork habszappan rendszer (S4)

ÚJ! Tork alkoholos kézfertőtlenítő hab
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X1

click

10 sec.
Gyors utántöltés (S4 habszappan rendszer):

QR-kód
(az adagoló belsejében)
• Videók az elemcseréről 
és az utántöltésről

Szenzoros 
működtetés:
• LED kijelző mutatja  
az utántöltés szüksé- 
gességét és az elem 
töltöttségi állapotát
• Az elemek kb. 90.000 
adagot biztosítanak

Érintésmentes
• A maximális higiénia 
biztosítására

Gazdaságos és 
hatékony kéztisztítási 
megoldás

Ideális választás nagy 
forgalmú mosdókba

1.000 ml = 2.500 adag 
(2,5szer tovább tart mint 
egy normál folyékony 
szappan)

Az adagolók  
utántöltésére ritkábban 
van szükség = időt/
energiát/pénzt spórol 
meg

A Tork Elevation (fehér, fekete színű) 
adagolók könnyen nyomható 
nyomógombbal rendelkeznek.  
• gyermekek
• idős emberek
• és csökkent kézfunkcióval rendelkező emberek 
(pl.: reumában szenvedők) is könnyen tudják 
használni.

A Tork könnyen használható nyomógombját  
a Svéd Reumatológiai Társasággal együtt 
fejlesztettük ki.

Az S4 Tork habszappan rendszert az alábbi helyekre ajánljuk:
• közintézmények, oktatási intézmények, irodák, mozik, színházak stb. mosdói.

Utántöltő flakon
• teljesen zárt rendszer, nem utántölthető 
(kutatások szerint az utántölthető flakonok 
25%-a fertőzött)
• a flakon használat közben 
összezsugorodik = kisebb 
hulladékmennyiség, környezetbarát

A bőrgyógyászatilag 
tesztelt 
összetevőknek 
köszönhetően 
gyengéden ápolja  
a bőrt

Néhány szappanunk EU öko-címkével (környezetvédelmi minősítés) rendelkezik, mert
•   csökkentettük a kén és az üvegházhatásért felelős gázok kibocsájtását
• csökkentettük a vízszennyezést a kevesebb klór és szerves hulladéknak köszönhetően
• csökkentettük az energiafelhasználást

• Ha víz nem érhető el, de szükség van kézfertőtlenítésre
• 950 ml-es kapacitás (S4 rendszer) = 2.375 adagot biztosít
• használata éttermi, hotel, irodai mosdókban kiemelten ajánlott
• Háromféle kiszerelés

Minden helyre ajánljuk, 
ahol adagoló felszerelése 
nem lehetséges,  
de kézfertőtlenítés 
szükséges pl.: irodai 
asztalokon, recepción

Utántöltő flakon az S4 rendszerű  
habszappan adagolókhoz

Pumpás flakon (400 ml) Zsebpalack (47 ml)

Táskában, zsebben elfér, 
bárhol lehetővé téve  
a kézfertőtlenítést



8 9

ÚJ - Költséghatékony Tork spray szappan rendszer (S1) Megbízható Tork folyékony szappan rendszerek (S1, S2):
A Tork folyékony szappan, kéztisztító és testápoló családja segít
biztosítani mosdójában az alapvető kézhigiéniai feltételeket, így járulva
hozzá a mindennapi tisztaság eléréséhez. A kiváló minőségű folyékony
szappanok eltávolítják a szennyeződéseket miközben pihentetik, 
hidratálják, kondícionálják a bőrt és visszaállítják annak természetes 
egyensúlyát.
 • Prémium minőségű szappanok
 • Kis, közepes és nagy forgalmú mosdókba egyaránt ajánljuk
 • Adagolás: 1 ml/adag (megelőzi a túlfogyasztást = költségkontroll)
 • Könyökkaros adagoló is elérhető az extra higiéniáért

A Tork S1 és S2 rendszerű folyékony 
szappan kínálatában szerepelnek: 
 • szappanok különböző illattal és összetételben: pipere, luxus, 
  luxus pipere, ipari, extra higiéniát biztosító, valamint illatosított  
  és illatmentes folyékony szappanok érzékeny bőrre 
 • fertőtlenítő folyékony szappan széles hatásspektrummal:  
  virucid, bactericid (MRSA), fungicid és tuberkulocid hatással 
 • alkohol bázisú kézfertőtlenítő gél, mely víz hozzáadása nélkül  
  fertőtleníti a kezet 
 • kéz- és testápoló, mely kézmosás után használva ápolja kezét 
 • toalett ülőke tisztító folyadék, mely a higiénikus és tiszta mosdó  
  kialakításában segít

Gyors utántöltés (S1/S2):
5 sec.

click

X1

Nagy kapacitású spray 
szappan rendszer 
általános mosdókhoz

1.000 ml = 3.000 adag

1.000 ml = 1.000 adag

475 ml = 475 adag

Kétféle szappan:
• Illatosított
• Illatmentes

Az S1 Tork spray szappan rendszert  
az alábbi mosdókba ajánljuk: 
Bevásárlóközpontok, stadionok, rendezvényközpontok stb.

Miért válassza az S1 Tork spray szappant  
az utántöltős megoldás helyett? 
• a 3.000 adagnak köszönhetően a működtetése költséghatékony  
   (jó ár-érték arány) 
• A flakon zárt rendszerű, a flakon ill. adagoló szennyeződése,  
  fertőződésének kockázata minimális
• mivel nincs a flakonon gumiszelep, ami a nyomás hatására egy     
   idő után elfárad és a szappan folyhat, a Tork flakonjaival ez  
   a probléma is megoldódik
• a Tork szappanok összetevői prémium minőségűek,  
   melyek védik a kezet a kiszáradástól

CMS Purus Award 2007

S1 S1 töltőanyagS2 S2 töltőanyag

A Tork könnyen használható 
nyomógombját a Svéd 
Reumatológiai Társasággal  
együtt fejlesztettük ki.

A Tork könnyen használható 
nyomógombját a Svéd 
Reumatológiai Társasággal  
együtt fejlesztettük ki.

A Tork Elevation adagolók az alábbi dizájn díjakat nyerték el:
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Kézhigiéniai ajánlatunk
felhasználói szegmensek szerint 

520501 
Tork kézkímélő habszappan
•  enyhén illatosított
•  kb. 2500 adag

520101
Tork alkoholos kézfertőtlenítő hab
•  illatmentes
•  kézmosás utáni higiénés 

kézfertőtlenítéshez
•  950 ml = 2375 adag
•  fertőtlenítő hatásspektrum:  

baktericid, yeasticid, korlátozottan 
virucid, tuberkulocid

561600, 561608, 561500, 561508
Tork habszappan adagolók

453000
Tork habszappan adagoló,  
alumínium

500902 
Tork Luxus Soft habszappan
•  B5 provitaminnal
•   könnyen eloszlik a kézen
•   kb. 2000 adag 

Vendégmosdók (VIP)

Kereskedelem és szolgáltatás - közösségi mosdók

S4 habszappan rendszer S3 habszappan rendszer

Új

560000, 560008, 452000
Tork folyékony szappan adagolók

420101 
Tork alkoholos kézfertőtlenítő gél 
•  tisztító hatású higiénés 

kézfertőtlenítő
•  víz hozzávétele nélkül használatos
•  fertőtlenítő hatásspektrum: 

baktericid, fungicid,tuberkulocid

420901
Tork Luxus Soft folyékony szappan
•  jázmin illatú
•  exkluzív csomagolás
•  kb. 1000 adag

S1 folyékony szappan rendszer

Vendégmosdók 560000, 560008
Tork folyékony szappan adagolók

561000, 561008
Tork folyékony mini szappan 
adagolók

Személyzeti mosdók

421501
Tork kézfertőtlenítő folyékony
szappan 
•  enyhén illatosított
•  1000 adag

420701
Tork kézkímélő folyékony
szappan érzékeny bőrre
•  illat- és színezékmentes
•  érzékeny bőrre
•  kb. 1000 adag

420101 
Tork alkoholos kézfertőtlenítő gél  
•  tisztító hatású higiénés 
  kézfertőtlenítő 
•  víz hozzávétele nélkül használatos
•  fertőtlenítő hatásspektrum: baktericid
  fungicid,tuberkulocid

421502
Tork Mini kézkímélő 
folyékony szappan
•  enyhén illatosított
•  475 ml

420202
Tork illatmentes kéz- és testápoló
•  megvédi a kezet a kiszáradástól

S1 folyékony szappan rendszer

S2 folyékony szappan rendszer

620501
Tork spray szappan, illatosított   
•  illatosított
•  3000 adag

620701
Tork spray szappan, illatmentes   
•  illatmentes
•  3000 adag

Új

Új
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421501
Tork kézkímélő folyékony szappan  
•  enyhén illatosított

421601
Tork pipere folyékony 
szappan  
•  hajmosásra és tusolásra is

520501 
Tork kézkímélő habszappan
•  enyhén illatosított
•  Kb. 2500 adag

520101
Tork alkoholos kézfertőtlenítő hab
•  illatmentes
•  kézmosás utái higiénés 

kézfertőtlenítéshez
•  950 ml = 2375 adag
•  fertőtlenítő hatásspektrum:  

baktericid, yeasticid, korlátozottan 
virucid,tuberkulocid

561600, 561608, 561500, 561508
Tork habszappan adagolók

560000, 560008
Tork folyékony szappan adagolók

561000, 561008
Tork Mini folyékony szappan  
adagolók

452000 
Tork folyékony szappan adagoló, 
alumínium

421602
Tork Mini pipere folyékony szappan 
•  kellemes illatú
•  kék
•  kb. 475 adag
•  hajmosásra és tusolásra is

420652
Tork Mini luxus pipere folyékony 
szappan
•  zöld tea és citromfű illatú
•  B5 provitaminnal

420901
Tork Luxus Soft folyékony 
szappan  
•  jázmin illatú
•  exkluzív csomagolás
•  kb. 1000 adag

420701
Tork kézkímélő folyékony 
szappan érzékeny bőrre
•  illat- és színezékmentes
•   érzékeny bőrre
•  kb. 1000 adag

453000
Tork habszappan adagoló, 
alumínium

500902 
Tork Luxus Soft habszappan
•  B5 provitaminnal
•   könnyen eloszlik a kézen
•   Kb. 2000 adag 

HoReCa - közösségi mosdók

HoReCa - vendégszoba

S4 habszappan rendszer

S1 folyékony szappan rendszerek

S2 Liquid Soap System

S3 habszappan rendszer

Új



1514

Az élelmiszeripar területén a szennyeződések eltávolítása mellett a felülfertőződés elkerülése is fontos feladat. 
Ehhez kínál a Tork olyan termékeket, melyek segítenek megfelelni a HACCP követelményeinek.

561600, 561500 S4
Tork habszappan adagolók
(manuális és szenzoros 
működtetésű)

561000
Tork Mini folyékony szappan 
adagoló

520801
Tork fertőtlenítő habszappan
•  fertőtlenítő kézmosáshoz 
•   biocid, fertőtlenítő hatásspektrum: 

baktericid, részlegesen virucid

420202
Tork illatmentes kéz- és testápoló 
•  megvédi a kezet a kiszáradástól

409801
Tork kézfertőtlenítő folyékony 

szappan 
•  fertőtlenítő kézmosáshoz
•  biocid, fertőtlenítő hatásspektrum: 

baktericid (MRSA), virucid, fungicid, 
tuberkulocid 

420103
Tork alkoholos kézfertőtlenítő gél

420110
Tork alkoholos folyékony
kézfertőtlenítő

511103, 511110
Tork alkoholos kézfertőtlenítő
gél és folyékony kézfertőtlenítő
pumpás kiszerelésben is (500 ml)

560000, 560100 S1
Tork folyékony szappan adagolók

Konyha / élelmiszeripar

S4 habszappan rendszer

S2 folyékony szappan rendszer

S1 folyékony szappan rendszer

Új

Új

Új

420401
Tork olaj és zsíroldó folyékony szappan
• illatmentes
• erősen szennyezett kézre
• kb. 1000 adag

Az ipari munkaterületek hatékony kézhigiéniai rendszert követelnek. A higiéniai adagolórendszernek erősnek és 
megbízhatónak kell lennie, a kézhigiéniai termékeknek a bőrt gondosan meg kell tisztítania az erős szennyeződé-
sektől, olaj-, és zsírmaradványoktól, és egyidejűleg megóvni az erős kiszáradástól.
Tork kínálatunk gyárak, műhelyek, nyomdák és egyéb ipari létesítmények számára:

Gyártás, ipar

560000, 560008 S1
Tork Elevation folyékony szappan 
adagolók

560100, 560108 S1
Tork Elevation folyékony szappan 
adagolók könyökkarral

S1 folyékony szappan rendszer

Mosdóállomás

420652
Tork Mini luxus pipere folyékony 
szappan
• zöld tea és citromfű illatú
• B5 provitaminnal

Mosdókban

560000, 560008 S1
Tork Elevation folyékony szappan 
adagolók

561000, 561008 S2
Tork folyékony szappan adagolók

S1 folyékony szappan rendszer S2 folyékony szappan rendszer

620501
Tork spray szappan
• 1000 ml = 3000 adag
• bőrgyógyászatilag tesztelt 
• friss illat
• EU öko-címke

620701
Tork spray szappan, illatmentes 
• 1000 ml = 3000 adag
• bőrgyógyászatilag tesztelt
• illatmentes
• EU öko-címke

420101
Tork alkoholos kézfertőtlenítő gél

190592
Tork kéztisztító nedves kendő
•  hatékony tisztítást tesz lehetővé  

víztől távol eső helyeken is
•  hordozható vödörben



Egészségügy

Egészségügyi környezetben kiemelten fontos a higiénia. A kézen 
fellelhető baktériumok, kórokozók számát a minimálisra kell csökkenteni 
a felülfertőződés elkerülése érdekében. A Tork a következő termékekkel 
kívánja segíteni az egészségügyi területen dolgozók munkáját:

• kórházak  • orvosi rendelők
• szociális otthonok • laboratóriumok
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 - Magas alkoholtartalom

 - Gyakori kézfertőtlenítésre alkalmas 
összetevők

 - A kéz nem ragad a használatuk után

 - Antimikrobiális hatásspektrum: 
baktericid, fungicid, virucid, 
mycobactericid

 - Műtéti bemosakodáshoz is alkalmas

560000 560100

511050 511051

Adagolók

Töltőanyagok

Kiegészítők

Cikk- 
szám

Terméknév Rendszer-
azonosító

Termékcsalád Szín Anyag Méret (mm) 
magasság x 
széles ség x 

mélység

Darab /  
karton

Csomagolás

560000 Tork folyékony szappan adagoló     S1 Elevation Fehér ABS 291 x 112 x 114 12 kartondoboz

560100 Tork folyékony szappan adagoló - könyökkarral S1 Elevation Fehér ABS 291 x 112 x 114 8 kartondoboz

Cikk- 
szám

Terméknév Rendszer- 
azonosító

Minőségi 
kategória

Terméktípus Szín Jellemző Hatásfok Űrtartalom / 
flakon (ml)

Flakon / 
karton

Csoma- 
golás

420103 Tork alkoholos kézfertőtlenítő gél Új
  S1 Premium Biocid Átlátszó

Gyakori használatra való 
kézmosás utáni 

higiénés kézfertőtlenítő

EN 1500
EN 14476
EN 12791

1000 ml 6
karton-
doboz

511103 Tork alkoholos kézfertőtlenítő gél Új
 

Hordozható 
pumpás 
flakon

Premium Biocid Átlátszó
Gyakori használatra való 

kézmosás utáni 
higiénés kézfertőtlenítő

EN 1500
EN 14476
EN 12791

500 ml 12
karton-
doboz

590103 Tork alkoholos kézfertőtlenítő gél Új
 Zsebpalack Premium Biocid Átlátszó

Gyakori használatra való 
kézmosás utáni 

higiénés kézfertőtlenítő

EN 1500
EN 14476
EN 12791

80 ml 24
karton-
doboz

420110 Tork alkoholos folyékony kézfertőtlenítő Új
 S1 Premium Biocid Átlátszó

Gyakori használatra való
kézmosás utáni

higiénés kézfertőtlenítő

EN 1500
EN 14476
EN 12791

1000 ml 6
karton-
doboz

511110 Tork alkoholos folyékony kézfertőtlenítő Új
 

Hordozható 
pumpás 
flakon

Premium Biocid Átlátszó
Gyakori használatra való

kézmosás utáni
higiénés kézfertőtlenítő

EN 1500
EN 14476
EN 12791

500 ml 12
karton-
doboz

Cikk- 
szám

Terméknév Darab/karton Csomagolás

511050 Tork ágyra akasztható flakon tartó az 500 ml pumpás flakonhoz 20 kartondoboz

511051 Tork klip a 80 ml-es zsebpalackhoz 50 kartondoboz

511110

Új

420110

Új

420103

Új

511103

Új

590103

Új
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Tork habszappan S4, S3, S34

Töltőanyagok

Cikk-
szám

Terméknév Rendszer-
azonosító

Minőségi 
kategória

Szín Jellemző Űrtartalom 
(ml)

Adag / 
flakon

Flakon / 
karton

520501 Tork kézkímélő habszappan S4 Premium Halványsárga illatosított 1000 2500 6

520801 Tork fertőtlenítő habszappan S4 Premium Átlátszó biocid, EN1040, EN1499 1000 2500 6

520101 Tork alkoholos kézfertőtlenítő hab Új   
S4 Premium Átlátszó biocid, EN1500, víz hozzávétele nélkül 

használatos 
fertőtlenítő hatásspektrum: baktericid, 

yeasticid, korlátozottan virucid, 
tuberkulocid

950 2375 6

511104 Tork alkoholos kézfertőtlenítő hab Új   
Hordozható 

pumpás flakon
Premium Átlátszó biocid, EN1500, víz hozzávétele nélkül 

használatos 
fertőtlenítő hatásspektrum: baktericid, 

yeasticid, korlátozottan virucid, 
tuberkulocid

400 571 12

590101 Tork alkoholos kézfertőtlenítő hab Új   
Zsebpalack Premium Átlátszó biocid, EN1500, víz hozzávétele nélkül 

használatos 
fertőtlenítő hatásspektrum: baktericid, 

yeasticid, korlátozottan virucid, 
tuberkulocid

47 117 12

500902 Tork Luxus Soft habszappan S3 Premium Átlátszó illatosított 800 2000 4

470022 Tork habszappan S34 Premium Rózsaszín luxus 800 2000 6

 -  Kézkímélő habszappan, luxus érzet

 -  Idősek és gyerekek is könnyen 
kezelhetik

 - Zárt, a használat folyamán 
fokozatosan összezsugorodó flakon 
a megfelelő higiénia érdekében

 - Gazdaságos működtetés: 
1000 ml = 2500 adag (S4 rendszer)

561608561600 561500 453000561508

Adagolók

Cikkszám Terméknév Rendszer-
azonosító

Termék-
család

Szín Anyag Méret (mm) 
magasság x széles ség 

x mélység

Db / karton Csomagolás

561600 Tork habszappan-adagoló Intuition™ 
szenzorral

S4 Elevation Fehér ABS 278 x 113 x 130 6 kartondoboz

561608 Tork habszappan-adagoló Intuition™ 
szenzorral

S4 Elevation Fekete ABS 278 x 113 x 130 6 kartondoboz

561500
Tork habszappan-adagoló 

S4 Elevation Fehér ABS 286 x 113 x 105 12 kartondoboz

561508
Tork habszappan-adagoló 

S4 Elevation Fekete ABS 286 x 113 x 105 12 kartondoboz

453000 Tork habszappan-adagoló Intuition™ 
szenzorral

S3 Aluminium Alumínium alumínium / 
műanyag

293 x 129 x 125 1 kartondoboz

470210 Tork habszappan-adagoló S34 Wave Kék ABS 265 x 140 x 125 10 kartondoboz

470205 Tork habszappan-adagoló S34 Rozsdamentes 
acél

rozsdamentes 
acél

276 x 136 x 106 10 kartondoboz

520501 520101520801 511104 590101500902

470210 470205

470022

Tork folyékony szappan / Tork Mini folyékony szappan S1, S2

 - Kompakt méret: attraktív  
és helytakarékos

 - Csöpögés-mentes: kevés 
karbantartást igényel 

 - Zárt, a használat folyamán 
fokozatosan összezsugorodó flakon 
a megfelelő higiénia érdekében

560008 252040560000 560100 561000560108 561008452000

Adagolók

Cikkszám Terméknév Rendszer-
azonosító

Termék 
család

Szín Anyag Méret (mm) 
magasság x széles-

ség x mélység

Db / karton Csomagolás

560000 Tork folyékony szappan adagoló S1 Elevation Fehér ABS 291 x 112 x 114 12 kartondoboz

560008 Tork folyékony szappan adagoló S1 Elevation Fekete ABS 291 x 112 x 114 12 kartondoboz

560100 Tork folyékony szappan adagoló könyökkarral S1 Elevation Fehér ABS 291 x 112 x 114 8 kartondoboz

560108 Tork folyékony szappan adagoló könyökkarral S1 Elevation Fekete ABS 291 x 112 x 114 8 kartondoboz

452000 Tork folyékony szappan adagoló S1 Aluminium Alumínium alumínium /műanyag 297 x 105 x 102 1 kartondoboz

252040 Tork folyékony szappan adagoló S1 Fehér fém 291 x 113 x 98 10 kartondoboz

561000 Tork Mini folyékony szappan adagoló S2 Elevation Fehér ABS 206 x 112 x 114 12 kartondoboz

561008 Tork Mini folyékony szappan adagoló S2 Elevation Fekete ABS 206 x 112 x 114 12 kartondoboz

Töltőanyagok

Cikk szám Terméknév Rendszer-
azonosító

Minőségi 
kategória

Szín Jellemző Űrtar-
talom 
(ml)

Adag / 
flakon

Flakon / 
karton

420901 Tork Luxus Soft folyékony szappan S1 Premium Lila jázmin illatú Nordic Swan 1000 1000 6

420701
Tork kézkímélő folyékony szappan 
érzékeny bőrre

S1 Premium Fehér illat-, és színezékmentes 1000 1000 6

421501 Tork kézkímélő folyékony szappan S1 Premium Fehér enyhén illatosított 1000 1000 6

421601 Tork pipere folyékony szappan S1 Premium Kék hajmosásra és tusolásra is 1000 1000 6

420810 Tork Extra Hygiene folyékony szappan S1 Premium Átlátszó EN1040, EN1499 Nordic Swan 1000 1000 6

420401 Tork olaj és zsíroldó folyékony szappan S1 Premium Átlátszó erősen szennyezett kézre Nordic Swan 1000 1000 6

409801 Tork kézfertőtlenítő folyékony szappan S1 Premium Átlátszó
biocid, fertőtlenítő hatásspektrum: 

baktericid (MRSA), fungicid, virucid, tuberkulocid
1000 1000 6

420101 Tork alkoholos kézfertőtlenítő gél S1 Premium Átlátszó
biocid, fertőtlenítő hatásspektrum: baktericid, 

fungicid, tuberkulocid. Kézmosás utáni víz nélküli 
kézfertőtlenítésre.

1000 1000 6

421502 Tork Mini kézkímélő folyékony szappan S2 Premium Fehér 475 475 8

420652 Tork Mini luxus pipere folyékony szappan S2 Premium Zöld Vitamin B5 Nordic Swan 475 475 8

421602 Tork Mini pipere folyékony szappan S2 Premium Kék 475 475 8

420202 Tork illatmentes kéz-és testápoló S2 Premium Fehér Nordic Swan 475 475 8

409840 Tork folyékony szappan Universal 5000 5000 1

420302 Tork WC ülőke tisztító S2 Premium Átlátszó   475 475 8

Teljes Tork kézhigiéniai termékválaszték

Új Új Új
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Töltőanyagok

Cikk- 
szám

Terméknév Rendszer- 
azonosító

Minőségi 
kategória

Szín Jellemzők Űrtartalom 
(ml)

Adag / 
flakon

Db/ 
karton

620501 Tork spray szappan, illatosított  S1 Universal Halványsárga Friss illat 1000 3000 6

620701 Tork spray szappan, illatmentes  S1 Universal Halványsárga Illat- és  
színezékmentes 

1000 3000 6

 - 1000 ml = 3.000 adag

 - Használat közben 
összezsugorodó flakon

560000 560008

Adagolók

Cikk- 
szám

Terméknév Rendszer- 
azonosító

Termék- 
család

Szín Anyag Méret (mm) 
magasság x széles ség x 

mélység

Db / 
karton

Csoma-
golás

560000 Tork spray szappan adagoló    S1 Elevation Fehér ABS 291 x 112 x 114 12 kartondoboz

560008 Tork spray szappan adagoló   S1 Elevation Fekete ABS 291 x 112 x 114 12 kartondoboz

Tork spray szappan S1

 - Extra nagy kapacitás, alacsony 
karbantartási igény

 - Költséghatékony megoldás 
(használata csökkent fogyasztást 
eredményez)

 - Könnyen nyomható: gyerekek és 
idősek számára különösen ajánlott

620701

Új

620501

Új

Új

Új
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1. Nedvesítsük be  
kezünket langyos vízzel. 

2. A szappan adagolóból 
nyomjunk a kezünkre 
szappant.

3. Dörzsöljük be  
a tenyerünket  
a szappannal.  

4. Az egyik kezünkkel 
alaposan dörzsöljük be  
a másik kézfejünket.

5. Figyeljünk az ujjközökre 
is mindkét kezünkön.

6. Az ujjbegyeket 
dörzsöljük a másik 
tenyerünkhöz.

7. A hüvelykujjainkat  
külön-külön megmarkolva  
alaposan szappanozzuk be.

8. Ujjainkkal körkörösen 
masszírozzuk a szappannal 
mindkét tenyerünket.

9. Mindkét kezünket 
alaposan öblítsük le vízzel.

10. Végül kéztörlőpapírral 
alaposan töröljük  
szárazra a kezeinket, 
figyelve az ujjközökre is.

A megfelelő kézhigiénével jobban 
megelőzhetők a betegségek
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-  2005 és 2013 között 12%-kal csökkentettük  
 a szén-dioxid kibocsájtást
-  az általunk kezelt erdőségekből származó bioenergia  
 mennyiségét 909 GWh-ra növeltük, ami 30.000 lakás  
 fűtésére elegendő
-  az SCA erdeinek 5%-át érintetlenül hagyjuk, megőrizve  
 így a terület biodiverzitását
-  az SCA tulajdonában lévő erdőségeket a nemzetközi  
 erdőgazdálkodási előírásoknak (FSC) megfelelően kezeljük
-  az SCA Európa egyik legnagyobb használt papír  
 gyűjtője és újrafelhasználója

Az SCA környezetvédelmi vívmányai világszerte

A jelenben való felelős működés biztosítja a jövőnket  

Büszkék vagyunk arra, hogy a Tork környezetbarát termékei több független 
környezetvédelmi szervezet elismerését kivívta, így megkapták az EU öko-címkét,  
az FSC tanúsítványt és a visszaforgatott alapanyagú termékek esetében a Blue Angel 
minősítést. Elsődleges környezetvédelmi célunk a vízfelhasználás, a szén-dioxid 
kibocsájtás csökkentése, valamint a felelős nyersanyag-beszerzés.

FSC®

Az FSC tanúsítvány garantálja, hogy a termék 
fa alapanyaga fenntartható erdőgazdálkodást 
folytató szervezettől vagy más, megbízható, 
ellenőrzött forrásból származik. 
www.fsc.org 

EU öko-címke
Ez az Európai Unió egyetlen, univerzális 
öko-címkéje. Azon termékekre adják meg, 
amelyek a termék teljes életciklusát (a nyersanyag 
kitermelésétől, a gyártás egyes szakaszain át, 
a hulladék kezeléséig) megvizsgálva megfelelnek 
a környezetbarát előírásoknak.
www.ecolabel.eu

Nemzetközi minősítések bizonyítják az elkötelezettségünket

Célunk, hogy 2020-ra 2005-höz képest 

20%-kal csökkentsük a szén-dioxid 
kibocsájtásunkat

Európában a Tork töltőanyagok 75%-a 
rendelkezik egy vagy több öko-címkével

Alapanyagainkat továbbra is csak 
megbízható forrásból szerezzük be.


