
Handen drogen
wat is de juiste keuze?

Handen drogen
wat is de juiste keuze?

    Een recent vergelijkend onderzoek* naar handdrogingmethoden geeft een definitief
antwoord op de vraag over hygiëne. Papieren handdoeken zorgen voor een aanmerkelijk
hygiënischere oplossing voor handdroging dan traditionele heteluchtdrogers en de
jetstroomdrogers.

Textielrollen
Een ander onderzoek2 laat zien dat handen drogen met
textielrollen kan zorgen voor een kleine afname van bacte-
rieniveaus van 4%. Toch is dit bij gebruikers de minst favoriete
manier van handen drogen.3

Jetstroomdrogers

Onderzoek1 wijst uit dat t i jdens het handen drogen met 
jetstroomdrogers, het aantal  bacter iën op de v ingers 
toeneemt met een gemiddelde van 52,8%. Bovendien bevat
de bodem van de geteste drogers meer ziekteverwekkende
bacteriën dan 80% van de geteste toiletbrillen.

Papieren handdoeken
Uit testen, is gebleken dat handen wassen en drogen met papieren
handdoeken het totaal aantal bacteriën op de vingertoppen 
vermindert tussen de 44,6% en 79,6%1. Het totaal aantal bacteriën
op de handpalmen neemt af tussen de 61,4% en 77,9%1.

Heteluchtdrogers
Hetze l fde onderzoek 1 laat  z ien dat  t i jdens het  handen 
drogen met heteluchtdrogers, het totaal aantal bacteriën toe-
neemt met een gemiddelde van 186,4% op de vingertoppen en
met een gemiddelde van 230,4% op de handpalmen.
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Onderzoeksresultaten

Referenties

Bacteriën na handendroging Drogingstijd (gemiddelde voor 90% 
van de drogingen) Favoriete keuze van gebruikers

Papieren handdoeken Verminderd van 48% tot 77% 10 seconden 1ste keuze – 61%

Textielrollen Verminderd van 4% 10 seconden 3de keuze – 8%

Heteluchtdrogers Verhoogd van 104% tot 254% tot 1 minuut 2de keuze – 31%
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Wilt u meer informatie ontvangen over deze rapporten? Neem dan contact op met de Tork klantenservice. Of stuur een email naar
info@tork.nl / info@tork.be
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