
 

A kevesebb néha több. Az enyhén illatosított Tork spray szappan kíméli a bőrt. A szappant különösen
forgalmas mosdóhelyiségekbe ajánljuk, ahol elengedhetetlen a hatékonyság. A Tork folyékony és spray
szappan adagolókkal együtt használható, használata tanúsítottan egyszerű, és minden felhasználó számára
megfelelő kézhigiéniát biztosít.

620501

Tork spray szappan

Friss illatú kézmosó szappan•

Hidratálja és kíméli a bőrt.•

Bőrgyógyászatilag tesztelt•

Bőrbarát pH•

Akár 50%-kal kevesebb fogyasztás* a kézmosás hatékonyságának csökkenése nélkül•

Kisebb időráfordítás a takarító személyzet tagjainak: Tanúsítottan könnyű utántöltés** kevesebb mint
10 másodperc alatt***

•

Elősegíti a megfelelő szintű higiénia biztosítását: Gyárilag zárt rendszerű flakon új pumpával minden
utántöltéshez, így csökken a fertőzés kockázata, és maximális higiénia biztosítható a gyártósortól a
felhasználókig.

•

Akár 50%-kal kevesebb fogyasztás* a kézmosás hatékonyságának csökkenése nélkül

*Az Essity vizsgálata alapján

Kisebb időráfordítás a takarító személyzet tagjainak: Tanúsítottan könnyű utántöltés** kevesebb mint 10 másodperc alatt***

**A Svéd Reumaszövetség által tanúsított termék; a tesztelés a Design for All Test szabvány alapján történt, az eredmények a Swedish Design Research Journal 2011-es számában jelentek meg. ***A

szappan utántöltési idejére vonatkozó vállalati panelteszt alapján.
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Termékadatok Rendszer
S11

Megjelenés
Spray

Illat
Illatosított

Mennyiség/űrtartalomMennyiség/űrtartalomMennyiség/űrtartalomMennyiség/űrtartalom
1000 ml

Szín
Átlátszó

560000
Tork folyékony- és
sprayszappan-
adagoló

560008
Tork folyékony- és
sprayszappan-
adagoló

  Fogyasztói egység

(CON)

Szállítói egység

(TRP)

Raklap

(PAL)

EAN-kód 7322540751437 7322540751413 7322540758726

Csomagolóanyag Plastic bottle Carton

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

Bruttó tömeg 1077.2 g 6.7 kg 535.6 kg

Magasság 246 mm 265 mm 1475 mm

Hossz 91 mm 290 mm 1200 mm

Szélesség 93 mm 196 mm 800 mm

Nettó tömeg 1031 g 6.2 kg 494.88 kg

Mennyiség/űrtartalomMennyiség/űrtartalomMennyiség/űrtartalomMennyiség/űrtartalom 2.08 dm3 15.06 dm3 1.2 m3
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Tork spray szappan

Terméktanúsítványok

Kompatibilis termékek

Szállítási adatok
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Tork spray szappan

Technical data

 

ÖsszetevőkÖsszetevőkÖsszetevőkÖsszetevők Aqua, Glycerin, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Cocoamphoacetate, Sodium Lauroyl Glutamate,

Citric Acid, Phenoxyethanol, Parfum, Propylene Glycol, Tetrasodium Iminodisuccinate, Benzoic Acid 

pH ~ 5

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

egyszer használatos

papír kéztörlővel.

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 veszélyt az
emberi egészségre és a környezetre. A szappan megfelel az állatkísérletekre vonatkozó uniós

előírásoknak. 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: 1832866 

Tanúsítványok ISO 22716 (Helyes gyártási gyakorlat) ISO 9001 és 13485 (Minőségirányítási rendszerek) ISO 14001
(Környezetirányítási rendszerek) EU-ökocímke- engedély száma (SE/030/002) 

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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