
Vapauta aikaa puhdistustyöstä
varsinaisiin töihisi

Pienemmät
kustannukset

Parempi
tehokkuus

Paranna terveyttä 
jaturvallisuutta

Tork puhdistusliinat ja vuokrapyyhkeet
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Pyritkö tehokkaampaan 
tuotantoon?

Haluatko säästää aikaa ja rahaa? Siinä tapauksessa
meillä on oikeat työkalut henkilökunnallesi!

Varta vasten suunnitellut puhdistusliinamme tarjoavat 
todellista arvoa, jonka voit testata. Liinojemme laatu on 
aina taattua, ne ovat tehokkaita ja auttavat tekemään 
työn vähemmällä vaivalla. Toisin kuin vuokrapyyhkeitä, 
Tork puhdistusliinoja ei ole koskaan käytetty. Niinpä ne 
eivät näytä nuhruisilta, ne eivät haise eivätkä ne aiheuta 
ikäviä yllätyksiä, jotka voivat vahingoittaa työntekijöitä tai
viivästyttää tuotantoa.

Parannusta joka suhteessa
Tork puhdistusliinat säästävät aikaa, rahaa ja vaivaa,
koska ne on erityisesti suunniteltu sinun tehtäviisi.

 Kestävä
kehitys TORK

PUHDISTUS-
LIINAT

JA
VUOKRA-

PYYHKEET

Vaiva

 Suori-
tuskyky

Aika

Raha
Terveys

ja turval-
lisuus

” Yksinkertaista: 
Tienaan elantoni 
venttiilien valmistuksella, 
en siivouksella. 
Luotettavan 
puhdistusliinan ansiosta 
minä ja koneeni 
pääsemme nopeammin 
takaisin työhön.”

 Mike Getoor, Leadman, 
Richards Industries, Cincinnati, Ohio
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Käytätkö oikeaa työkalua työte-
htävässäsi?

Tork teollisuuspuhdistusliinat ovat suunniteltu hoitamaan työnsä hyvin, 
kerta toisensa jälkeen, vaurioittamatta työkaluja tai lopputuotettasi. 
Yhdenmukaisuus on kaikki kaikessa. Laatuun ja suorituskykyyn voi 
luottaa joka kerta.

Tork puhdistusliinat tarjoavat tuotantolinjalle aitoja etuja,
jotka voit testata
 - Tasainen laatu
 - Ei kokovaihteluita tuotteen sisällä, mutta saatavana eri arkkikokoja
 - Aina yhtä hyvä suorituskyky
 - Useita annostelijavaihtoehtoja

Aina
100 %
puhdas ja
raikas
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Säästä aikaasi

Työhön parhaiten sopivalla liinoilla ja kätevällä, lähelle sijoitetulla
annostelijalla säästät voimiasi siihen, mikä on tärkeintä: tuotantoon. Kun
nopeutat hankalia puhdistustöitä ja pääset siten nopeammin seuraavan
työn pariin, koko tuotantoprosessistasi tulee paljon tehokkaampi.

Pyysimme riippumatonta tutkimusyritystä määrittämään joitakin todellisia
vaativia tehtäviä, joilla voisimme testata puhdistusliinojamme
vuokrapyyhkeisiin verrattuna. Aikaa säästyi jopa 32 %!

Ajansäästökeinot Tork tuotteilla:
 - Lähellä sijaitsevat annostelijat
 - Uusien liinojen ansiosta aikaa ei haaskaannu laadun tarkastukseen
 - Puhdistusteho lyhentää tehtävään kuluvaa aikaa

173sec

117sec

Vuokralinat

Tork puhdistusliina vaativaan käyttöön

Lyhennä puhdistusaikaa

* Testattu poistamalla 4 minuuttia kuivunut maali 60 x 90 cm:n metallipinnalta käyttäen min-
eraalitärpättiä liuottimena. Maali, alkydipohjainen pohjamaali, oli levitetty telalla. Paneelin 
osanottajat aloittivat käyttämällä 10 ml liuotinta ja pystyivät lisäämään liuotinta liinaan 5 ml 
kerralla. Paneelitestin suoritti Swerea Research Institute Ruotsissa vuonna 2014. Vuokrapyyh-
keitä verrattiin Tork tuotteisiin.

Aikaa kului

32%  
vähemmän* 

Kuinka paljon aikaa Tork annostelijassa olevat puhdistusliinat voivat säästää?

Teollisuuspyyhevarasto

Pyyhekasalle kävelyyn kuluu aikaa

Pyyhekasalta paluuseen oikean
liinan kanssa kuluu aikaa
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* 4 minuuttia kuivuneen maalin poistaminen 60 x 90 cm:n metallipinnalta käyttäen mineraal-
itärpättiä liuottimena. Maali, alkydipohjainen pohjamaali, oli levitetty telalla. Paneelin osanotta-
jat aloittivat käyttämällä 10 ml liuotinta ja pystyivät lisäämään liuotinta liinaan 5 ml kerralla. Pa-
neelitestin suoritti Swerea Research Institute Ruotsissa vuonna 2014. Vuokrapyyhkeitä verrattiin 
Torkin puhdistusliinoihin vaativaan käyttöön.

Säästä rahaa – käytä vähemmän-
liuotinta

Tork puhdistusliinat toimivat fiksummin. Voit vähentää liuottimen
kulutusta jopa 40 % käyttämällä Tork puhdistusliinoja. Koska liuotin on
melko kallista, rahansäästö voi olla merkittävä. Pienemmän liuotin-
määrän käyttö hyödyttää tietysti myös terveyttäsi ja turvallisuuttasi sekä
ympäristöä.

Liuottimen kulutus
väheni 40%

Tork puhdistusliinat
 - Liuotin imeytyy nopeasti
 - Liuotin vapautuu tasaisesti
 -  Näin työhön kuluu vähemmän 

liuotinta

40%  
vähemmän
liuotinta*
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* 1. Markkinatutkimus: Endeavour Light Industry IPSOS; DE, FR, & USA, 2011
2. Kevyen ja raskaan valmistussegmentin tutkimus: Psyma International, USA, 2013,
3. SCA, Tork-ylläpito, IPSOS, Saksa, 2013,
4. Replay-tutkimus IPSOS; DE, 2013
** Kevyen ja raskaan valmistussegmentin tutkimus: Psyma International, USA, 2013

Turvallisuus kaikki kaikessa

Tork tarjoaa paitsi erinomaista suorituskykyä terveellisempää ja
turvallisempaa työympäristöä. Esimerkiksi Tork liinat ovat aina uusia
käyttöön otettaessa. Sen ansiosta ne ovat puhtaampia ja turvallisempia*
verrattuna käytettyihin vuokrapyyhkeisiin.

 - Ei rispaantuneita reunoja, jotka voivat juuttua koneeseen.
 - Ei kemiallisia jäämiä tai tahroja aikaisemmasta käytöstä.
 - Ei metallisirpaleita, jotka voivat loukata käsiä tai vaurioittaa työkaluja tai 

lopputuotteita.
 - Ei epämiellyttäviä hajuja työskentelyn aikana.

” Terveys ja turvallisuus ovat 
etusijalla. En halua mitään 
vaarallista työntekijöideni 
käsiin.”

Vastaava toiminnanjohtaja**

Samantasoinen ympäristövaikutus

Essity on suorittanut elinkaariarvion (LCA)* tutkiakseen  uokrapyyhkeiden
ja Tork-puhdistuspyyhkeiden ympäristövaikutusta. Arviossa käy ilmi, että
kahden järjestelmän ympäristövaikutukset ovat liinakohtaisesti samalla
tasolla.

Essity pyrkii jatkuvasti vähentämään vaikutustaan ympäristöön. Siten
voimme edistää yrityksen arvoa useilla tavoilla monissa 
tuotantokohteissa.

 - Parempi ilmanlaatu
 - Vähäisempi kemiallisten tuotteiden ja liuottimen käyttö
 - Vähemmän vedenkulutusta ja jäteveden tuotantoa

* Elinkaariarvion on tarkastanut asiantuntijapaneeli vuonna 2014.
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* Testissä poistettiin 60 x 90 cm:n metallipinnalta 10 g sekoitusta, jossa oli 2/3 bitumia ja 1/3 
rasvaa ja joka oli kuivunut 1 tunnin ajan. Käytetty rasvanpoistoaine oli CRC:n jarrujen rasvan-
poistoaine. Tehtävän jälkeen paneelin osanottajia pyydettiin arvioimaan vaativuus/työmäärä 
asteikolla 1–4, jossa työtehtävää pidettiin 1) hyvin helppona, 2) helppona, 3) vaativana ja 4) hyvin 
vaativana. Paneelitestin suoritti Swerea Research Institute Ruotsissa vuonna 2014. Vuokrapy-
yhkeitä verrattiin Tork vaativaan käyttöön tarkoitettuihin puhdistusliinoihin ja Tork vaativaan 
käyttöön tarkoitettuihin teollisuuspuhdistusliinoihin.

Vaativatkin tehtävät sujuvat            
helpommin 

Tork-puhdistusliinan materiaali ja koostumus on kehitetty käyttäen
patentoitua tuotantotekniikkaa, mikä tekee puhdistustyöstä helpompaa.
Liinojen koostumus on kehitetty keräämään lian ja pölyn tehokkaimmalla
tavalla. Kutsumme tätä uniikkia ominaisuutta exelClean™:ksi.

Pyysimme Swerea Research Institutelta vaikeaa testiä Tork-puhdistusliinojen
ja vuokrapyyhkeiden vertailua varten. Testissä käytettiin rasvaan sekoitettua
bitumia. Puhdistusliinamme eivät vain ole parempia kuin vuokrapyyhkeet,
vaan ne myös helpottavat hankalia töitä.

Jopa 

26%  
vähemmällä 
työllä*
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Paranna työpaikan toiminnalli-
suutta – takaa sujuva tuotanto

Tork tukee nykypäivän lean-valmistusperiaatteita ja 5S-järjestelmää
turvallisuuden ja tuottavuuden parantamiseksi. Tasalaatuiset ja
korkealuokkaiset tuotteet sijoitettuna roiskeilta suojattuun annostelijaan
takaa kontrolloidun kulutuksen lähellä työpistettä. Tork auttaa pitämään
työpaikkasi järjestyksessä ja prosessit selkeämpinä.

Tork tukee 5S-vaiheita

Sortteeraa ja lajittele
Vain käyttökelpoisia ja laadukkaita
puhdistusliinoja työasemalle.
 
Systematisoi ja järjestä
Pidä puhdistusliinat järjestyksessä
helposti huomattavissa 
punamustissa annostelijoissa, jotka 
pitävät liinat puhtaina ja hygieenisinä.
 

Siivoa ja huolla
Vältä suunnittelemattomia 
kunnossapidon aiheuttamia 
tuotantokatkoksia. Sijoita laadukkaat 
puhdistusliinat lähelle työpistettä. 
Näin varmistat, että laitteet pysyvät 
puhtaana ja pystyt nopeasti 
reagoimaan vuotoihin ja vikoihin.

Standardisoi ja vakiinnuta
Annostelijoiden ja täyttöpakkausten
yhdistelmä auttaa parhaiden 
työskentelykäytäntöjen
noudattamisessa.
 

Seuraa ja kehitä edelleen
Seuraa säännöllisesti arvioiden ja
ylläpitäen oikeita käytäntöjä.

5XS

2 Systematisoi 
ja järjestä

3 Siivoa ja 
huolla

5 Seuraa

4 Standardisoi

1 Sortteeraa ja 
lajittele
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Liikuteltava Seinään kiinnitettävä

Tork
Lattiateline
Tuotenro: 652000
Tuotenro: 652008

Tork  
Seinäteline
Tuotenro:: 652100
Tuotenro:: 652108

Tork arkkiannos-
telija pyyhkeelle / 
liinalle
Tuotenro: 654000
Tuotenro: 654008

Tork Maxi
vetopyyheannos-
telija
Tuotenro: 653000
Tuotenro: 653008

Pyyhintä
Tork paperipyyhe Plus
QuickDry*, monikäyttöinen paperi, joka sopii
useimpiin pyyhintätehtäviin.

Tuotenro
130050

Tuotenro
130052

Tuotenro
130043

Tork teollisuuspaperi vaativaan käyttöön 
Vahvin QuickDry*-paperimme Erinomainen imukyky.
Suojaa käsiä kuumuudelta ja lialta. Väännä kuivaksi
sienen tapaan ja jatka työtäsi.

Tuotenro
130080   

Tuotenro
130082

Tuotenro
130083

Puhdistus
Tork teollisuuspuhdistusliina
Pehmeä joustava liina kevyistä keskitason tehtäviin.
Erinomainen ahtaisiin paikkoihin. Soveltuu hyvin öljyn
ja rasvan poistoon. Tork exelClean™-ominaisuus
auttaa ammattimaisten tulosten saavuttamisessa
nopeammin.

Tuotenro
520304

Tuotenro
520678

Tuotenro
530175 

Tork teollisuuspuhdistusliina vaativaan käyttöön
Paksuin ja kestävin liinamme. Suojaa käsiä
kuumuudelta ja metallilta. Tehokas imukyky. Tork
exelClean™-ominaisuus auttaa ammattimaisten
tulosten saavuttamisessa nopeammin.

Tuotenro
570478

Tork erikoispuhdistusliina
Nukkaamaton, monikäyttöinen ja laskostettava
liina, joka toimii hyvin liuotin-, puhdistus- ja
desinfi ointiaineiden kanssa. Monikäyttöinen.
Sopii useimpiin puhdistustehtäviin.

Tuotenro
190478  

Tork tekninen puhdistusliina
Nukkaamaton, monikäyttöinen ja laskostettava liina,
jossa on antistaattisia ominaisuuksia ja joka toimii 
hyvin liuotin-, puhdistus- ja desinfi ointiaineiden 
kanssa.

Tuotenro
190578

Tork kostea pintojenpuhdistusliina
Kostea liina käytännölliseen ja tehokkaaseen pintojen
pyyhintään silloin, kun vettä ei ole käytettävissä.

Tuotenro
190594  

Tork kostea käsienpuhdistusliina 
Kostea liina käytännölliseen ja tehokkaaseen käsien
puhdistukseen silloin, kun vettä ei ole käytettävissä.

Tuotenro
190592  

Kiillotus
Tork kiillotusliina
Pehmeä ja joustava. Erikoistunut kangas sitoo kiillotu-
saineen ja vapauttaa sen. Ammattimaiset tulokset
jälkiä jättämättä.

Tuotenro
197478 

Industrial-grade paper wipers  
and cleaning cloths

*QuickDry™ 
QuickDry-tuotteet ovat kestävämpiä ja imukykyisempiä
kuin tavalliset paperipyyhkeet. Näistä toistuvaakin käyttöä
kestävistä tuotteista syntyy vain vähän jätettä ja ne parantavat
huomattavasti suorituskykyä, jolloin aikaasi säästyy.

exelClean™ 
ExelCLEAN™-ominaisuudella varustetut Tork puhdistusliinat auttavat hoitamaan puhdistuste-
htävät tehokkaammin ja ammattimaisemmin. Patentoitu foam-spun-teknologia tarjoaa ainutlaa-
tuisen rakenteen ja parhaat tulokset verrattuina rätteihin ja vuokrapyyhkeisiin, ja epäpuhtauksien 
riski pysyy mahdollisimman vähäisenä.

FIle name: 3429_TORK_QUICK_DRY_V2.ai
Date: 29/11/12

REVISED ARTWORK

Tork pyyhkeet ja annostelijat

FIle name: 3429_TORK_QUICK_DRY_V2.ai
Date: 29/11/12

REVISED ARTWORK

FIle name: 3429_TORK_QUICK_DRY_V2.ai
Date: 29/11/12

REVISED ARTWORK

Sivulla www.tork.fi on lisää
annostelija, paperipyyhe ja puhdistusliina
vaihtoehtoja.
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Varaa maksuton testi, jossa työntekijöilläsi
on tilaisuus arvioida tuotteitamme.
Ota yhteys Tork edustajaasi.

Ota yhteyttä

Kokeile itse!

Moni työntekijä on ylpeä työkaluistaan. Jos heille antaa paremman työkalun,
he tekevät työnsä paremmin. Sama koskee työpaikkaa. Hyvin järjestelty
ympäristö ja hyvin huolletut koneet kehittävät tuottavuutta ja parantavat laatua.
Se on todellista arvoa, josta asiakkaasi maksavat mielellään.

Tork teollisuussarjan pyyhintä- ja puhdistusjärjestelmät kohottavat vaatimustasoa. Ne auttavat
pitämään tauot minimissä ja lisäävät tehoa – näin olet kilpailukykyisempi. Pyydä kollegoitasi
testaamaan ja vertailemaan varta vasten teollisuuteen suunniteltuja Tork tuotteita vuokratuotteilla
työskentelyyn. Kun kaikki osa-alueet arvioidaan, edut niin ihmisille kuin toiminnallekin tulevat
selviksi.



Oletko valmis parantamaan
tuottavuutta ja päihittämään kilpailijat?
Varaa testi, jossa työntekijöilläsi
on tilaisuus arvioida tuotteitamme.
Ota yhteys Tork-edustajaasi.

Puhelin: +358 9 506 881

OY Essity Finland AB
Itsehallintokuja 6
02600 Espoo
www.tork.fi
tork.fi@essity.com


