
Tork Professional Checklist Schoonmaak

Vlakke oppervlakken afnemen en/of afstoffen 
(werkbladen, planken enz.)

Vlakke oppervlakken zoals bureaus afnemen of afstoffen

Vloerverzorging

Afvalbakken legen

Touchscreens en/of toetsenborden die gebruikt 
worden voor bezoekersregistratie

Oppoetsen van glanzende oppervlakken zoals 
spiegels/staal/glas

Vloerverzorging
Gedeelde kantoorapparaten zoals printers reinigen

Liftknoppen en -panelen

Reinigen en mogelijk desinfecteren van oppervlakken die vaak 
worden aangeraakt met een duurzame reinigingsoplossing

Periodiek reinigen van textiel van meubels (reinigen 
van vlekken of stofzuigen)

Deurklinken

Tips

Zorg er bij ruimten met veel werkplekken voor dat gedeelde, vaak aangeraakte apparatuur zoals toetsenborden en telefoons regelmatig worden 
schoongemaakt

Schone handen zorgen voor schone voorwerpen. Voorzie uw medewerkers van schone, goed bevoorraadde voorzieningen voor handen 
wassen en desinfecterende producten

Denk eraan om oppervlakken die vaak worden aangeraakt regelmatig af te nemen (zoals touchscreens)

Overweeg bij een groot bezoekersaantal in deze ruimte een handdesinfectieproduct op alcoholbasis 

Receptie

Kantoorruimten

De receptie is de eerste indruk die bezoekers krijgen van uw bedrijf. Besteed dus aandacht aan het visuele effect van reiniging in deze ruimte.

Tips

Vergadertafel(s) afnemen en/of afstoffen

Afvalbakken legen

Vloerverzorging

Whiteboards en schermen reinigen

Periodiek reinigen van textiel van meubels  
(reinigen van vlekken of stofzuigen)

Vergaderzalen

Denk eraan om gedeelde oppervlakken die vaak worden aangeraakt te reinigen, zoals armleuningen van stoelen, toetsenborden van computers enz.

Overweeg technologie tegen ongewenste geurtjes wanneer er vaak voedsel wordt geserveerd in de vergaderzalen

Tips



Alle afvalbakken legen

Alle dispensers wanneer nodig vullen

Spiegels afnemen en reinigen

Wastafel en dispensers afnemen en reinigen

Alle andere aanrakingsoppervlakken reinigen

Toilet reinigen

Vloer reinigen

Sanitaire ruimten

Begin met de minst vuile oppervlakken en reinig als laatste het toilet en de vloer

Dweilen en sponsjes worden snel vuil en kunnen een groot aantal micro-organismen bevatten. U kunt overwegen om wegwerpproducten 
te gebruiken of de producten vaak te vervangen en goed te wassen

Gebruik meer dan één doekje, anders kan het zijn dat u bacteriën verspreidt in plaats van dat u reinigt

Het visuele uiterlijk is belangrijk bij glanzende oppervlakken zoals spiegels, deurklinken enz.

Overweeg technologie tegen ongewenste geurtjes

Tips

Afvalbakken legen

Banken, planken en tafels afnemen

Gootsteen en oppervlakken rondom gootsteen reinigen

Aanrakingsoppervlakken zoals deurklinken afnemen. 
Vergeet de klink van de koelkast niet!

Alle bespetterde oppervlakken afnemen

Glanzende oppervlakken zoals roestvrij staal oppoetsen

De vloer vegen

Pauzeruimten/keukens

Begin met de minst vuile oppervlakken en reinig als laatste het toilet en de vloer

Dweilen en sponsjes worden snel vuil en kunnen een groot aantal micro-organismen bevatten. U kunt overwegen om wegwerpproducten 
te gebruiken of de producten vaak te vervangen en goed te wassen

Gebruik schone doeken en vervang de doeken vaak

Gebruik voor vettige oppervlakken heet water en reinigingsmiddel of andere professionele middelen

Denk eraan dat desinfecterende middelen niet goed werken op vuile of vettige oppervlakken: reinig deze eerst!

Tips

Tork is een merk van SCA. SCA is een wereldwijde marktleider in persoonlijke 

hygiëne en bosbouwproducten die duurzame producten voor persoonlijke 

verzorging, tissue- en bosproducten ontwikkelt en vervaardigt. Er vinden 

verkoopactiviteiten plaats in meer dan 100 landen. SCA wordt beschouwd 

als benchmark voor duurzaamheid. 

Meer informatie is te vinden op www.sca.com/nl

www.tork.nl /  
www.tork.be


