
 

Alakítsa ki a megfelelő kézhigiéniát a kézmosáshoz készült Tork folyékony szappan segítségével. Illat- és
színezékmentes összetétele kíméletes a bőrhöz, és hatékonyan távolítja el a konyhai szennyeződéseket,
például az olajat és a zsiradékokat. Olyan környezetekbe ajánljuk, ahol gyakran kell kezet mosni.
Bizonyítottan könnyen használható a Tork folyékony és spray szappan adagolókkal, megfelelő kézhigiéniát
biztosítva mindenkinek.
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Tork folyékony szappan kézmosáshoz

Formulája eredményesen távolítja el a kézfejen lévő szennyeződéseket a konyhában és az
élelmiszerek előkészítésére szolgáló helyiségekben

•

Higiénikus: A zárt utántöltő rendszer és az egyszer használatos pumpa csökkenti a
keresztszennyeződés kockázatát

•

Az újrahasznosítható flakon a fogyasztás során zsugorodik, így kevesebb hulladékot képez•
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Termékadatok Rendszer
S1

Megjelenés
folyékony

Illat
Parfümmentes

Mennyiség/űrtartalomMennyiség/űrtartalomMennyiség/űrtartalomMennyiség/űrtartalom
1000 ml

Szín
Átlátszó

560000
Tork folyékony- és
sprayszappan-
adagoló

560008
Tork folyékony- és
sprayszappan-
adagoló

511052
Padlóvédő Tork
kézhigiéniai
adagolóhoz

560109
Tork folyékony
szappan adagoló

560101
Tork folyékony
szappan adagoló
tartóval, fehér

252040
Tork
folyékonyszappan-
adagoló

  Fogyasztói egység

(CON)

Szállítói egység

(TRP)

Raklap

(PAL)

EAN-kód 7322540394382 7322540394399 7322540424195

Csomagolóanyag Plastic bottle Carton

Darab 1 6 (6 CON) 480 (80 TRP)

Bruttó tömeg 1075.2 g 6.7 kg 536.08 kg

Magasság 240 mm 260 mm 1450 mm

Hossz 92 mm 290 mm 1200 mm

Szélesség 92 mm 196 mm 800 mm

Nettó tömeg 1029 g 6.2 kg 493.92 kg

Mennyiség/űrtartalomMennyiség/űrtartalomMennyiség/űrtartalomMennyiség/űrtartalom 2.03 dm3 14.78 dm3 1.18 m3
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Terméktanúsítványok

Kompatibilis termékek

Szállítási adatok
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Technical data

 

ÖsszetevőkÖsszetevőkÖsszetevőkÖsszetevők Aqua, Sodium Cocoamphoacetate, Sodium Laureth Sulfate, Undecylenamidopropyl Betaine, Lactic

Acid, PEG-150 Distearate, Undecyl Alcohol, Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid,

Citric Acid, Ascorbyl Palmitate.

pH ~5

Használati utasítás Adagolja a szappant a nedves kézfejre, habosítsa fel, öblítse le, majd szárítsa meg a kezét egy

egyszer használatos papírtörlővel. 

Minőségét megőrziMinőségét megőrziMinőségét megőrziMinőségét megőrzi Minőségét megőrzi a gyártás utáni 72 hónapig. A gyártási dátum a csomagolás külsején és belsején
is fel van tüntetve. A terméket a szállítódobozában, 0–30 °C hőmérsékleten tárolja.

Jogszabályi követelmények A Tork márkanéven forgalmazott kozmetikai szappanok előállítása helyes gyártási gyakorlatok
(GMP-k) alapján történik. A termék biztonsági értékelése a kozmetikai termékekről szóló
1223/2009/EK rendelet 10. cikke alapján történt, és az értékelés alapján normál és rendeltetésszerű
használat mellett az emberi egészségre ártalmatlannak minősül. A termék nem jelent kockázatot az
emberi egészségre, illetve a természetre. A termék megfelel az 1907/2006/EK (REACH) rendelet és

a módosítások előírásainak. Az Európai Parlament és a Tanács kozmetikai termékekről szóló
1223/2009/EK rendeletének 13. és 16. cikke alapján a termékek a következő CPNP-számmal lettek
rögzítve a kozmetikai termékek bejelentési portálján. CPNP-szám: 2575738 

Tanúsítványok ISO 22716 (Helyes gyártási gyakorlat) ISO 9001 és 13485 (Minőségirányítási rendszerek) ISO 14001
(Környezetirányítási rendszerek) Nordic ökocímke-engedély száma: 390 085

Biztonsági adatlap A biztonsági adatlap a Tork webhelyén tekinthető meg

Terméktesztelés Bőrgyógyászati teszt: A 48 órás egytapaszos allergiapróba eredményeit független bőrgyógyász
ellenőrizte, eredménye pedig „nem irritatív”.
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