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“ Ved brug af kantløst toilet med Tornado 
Flush Skylning er spredningen af 
tarmbakterier næsten udelukket”

Hygieniske Toiletter



Tornado Flush Skylning

• Tornado Flush 
•Skylningen kommer fra 2 eller 3 dyser
• Vandkraften løber ensrettet sammen og bliver forstærket af rotationskraften



Tornado Flush Skylning

• Igennem Tornado Flush Skylningen bliver vandkraften effektivt ensrettet. 
• I toilet skålen er der ingen steder hvor kun bliver svagt skyllet. Hele skålen skylles og samtidig og   
bliver effektivt rengjort.
• Rotations/vandkræfterne arbejder med hinanden og ikke mod hinanden.



•Aflejringer af snavs bliver i stor
udstrækning forhindret
•Specielt glat, vedvarende overflade
•Kemikalie resistent
•Minimalt brug af toilet børste
•Minimalt brug af aggressive
rengøringsmidler

•Velegnet til rengøring med mikrofiberklude

CeFiONtect: Vedvarende glans 
og pletfri renhed

CeFiONtect Glasur
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Snavs hæfter sig til 
ujævnhederne.

Snavs vaskes bedre af på 
den ekstrem glatte overflade

CeFiONtect Glasur

Normal overflade CeFiONtect Glasur ved TOTO



Kantløs Keramik

• Toiletskålen er uden skyllekant
• Ingen svært fremkommelige kroge 
• Keramikken er hurtigere og lettere at rengøre
• Snavs kan ikke sætte sig på uønskede steder



Traditionelt Skyl

Problematik:

Traditionelle konfrontations-skyl frembringer, især I det forreste område af toilet'et, en 
sprøjtetåge, som kan indeholde tarmbakterier.

Sprøjtetågen ligger sig på sæde og omgivelserne.

Denne sprøjtetåge overføres så fra toilettet til tøj, sko, hænder mm. på den person som 
står overfor toilettet. Bakterier flyttes hermed fra toilettet til omgivelserne uden for toilet-
rummet.

Sprøjtetågen på et traditionelt toilet forstærkes ved nye trend af den manglende “skylle 
kant”. Specielt hvis man stadig anvender det klassiske skyl.

Denne effekt er årsagen til spredning af multi-resistente MRGN-bakterier (også kaldet 
Multiresistente Tarmbakterier) på sygehuse.

Sandsynligheden for at du får overført tarmbakterier eksisterer på alle toiletter, som har en 
høj frevens af varierede brugere. Dermed særdeles høj risiko for overførsel på toiletter I det 
”offentlige rum”.



Resultat for Rapporten

Ved traditionelle toiletter kan der i omgivelserne 
eftervises testbakterier. Let sprøjtetåge kunne 
ses.

Området omkring TOTO WC CW762Y og 
CW132Y, og under toiletsædet kunne ingen test-
bakterier eftervises.



Resultat for Rapporten

Efter en times tørretid af test-bakterierne:

Traditionelle toiletter: Let restforurening.

TOTO CW 762Y og CW 132Y: Ingen 
restforurening.

Overfladerne lader sig let rengøre med minimalt 
forbrug af tid.



Resultat for rapporten

Spredningen af gram-negative patogener 
(tarmbakterier) er ved anvendelse af Kantløse 
TOTO toiletter med Tornado Flush Skylning, 
nærmest udelukket.

Med henblik på den fremtidige problematik af 
MRGN, så opfylder kantløse TOTO toiletter med 
Tornado Flush Skylning, i fuldt omfang 
anvisningerne for sygehushygiejne og 
infektionsprævention og er det traditionelle toilet, 
med sædvanlig skyllekant, langt overlegent.



Støjmåling ved skyl

TOTO NC

Konkurrenten

Peak: 69dB

Peak : 72dB

60dB Overskridelse: 2.5 sek
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60dB Overskridelse : 3.0 sek

69dB vs 72dB  (3dB i forskel) 
100% vs 141%.

TOTO CF

CF'eren er det hidtil lydsvageste WC fra TOTO. 
60 dB bliver kun overskredet i 0,75 Sek.

Tornado Flush Skylning er betydelig
mere støjsvag end traditionel skylning.


