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Tork kézkímélő habszappanTork kézkímélő habszappanTork kézkímélő habszappanTork kézkímélő habszappan

Termék 520501

Rendszer Habszappan
rendszer

Szín Színtelen

Appearance White foam

Scent Fresh scent

Mennyiség/űrtartalom 1000 ml

Number Of Doses ≈2500

Előzze meg a fertőzéseket a 75% (v/v) denaturált szeszt tartalmazó,
lemosást nem igénylő Tork alkoholos kézfertőtlenítő hab segítségével.
Kiválóan alkalmas a kézfertőtlenítésre, ha nincs a közelben víz,
például irodákban vagy köztereken. Megfelel az EN 1500 európai
szabvány előírásainak. Könnyen használható a Tork habszappan-
adagolókkal, megfelelő kézhigiéniát biztosítva mindenkinek. 

Gazdag és tápláló összetevői hidratálják a bőrt
A kiváló környezetbarát tulajdonságokkal
rendelkező termékeknek járó uniós
ökocímkével.
Gyors és egyszerű utántöltés, amit a Svéd
Reumaszövetség „egyszerűen használható”
minősítése is igazol
A zárt rendszerű flakon és az egyszer
használatos pumpa megfelelő higiéniát biztosít,
és csökkenti a keresztfertőzés kockázatát
A flakon a használat során zsugorodik, így
kevesebb hulladékot képez



Szállítási adatokSzállítási adatokSzállítási adatokSzállítási adatok
Fogyasztói egység Szállítói egység Raklap

SCCSCCSCCSCC 7322540507522 7322540507539 7322540540888

DarabDarabDarabDarab 1 6 384

Fogyasztói egységekFogyasztói egységekFogyasztói egységekFogyasztói egységek - 6 384

MagasságMagasságMagasságMagasság 240 mm 265 mm 1210 mm

SzélességSzélességSzélességSzélesség 92 mm 196 mm 800 mm

HosszHosszHosszHossz 92 mm 290 mm 1200 mm

Mennyiség/űrtartalomMennyiség/űrtartalomMennyiség/űrtartalomMennyiség/űrtartalom 2 dm3 15,1 dm3 1 m3

Nettó tömegNettó tömegNettó tömegNettó tömeg 1034 g 6,2 kg 397,1 kg

Bruttó tömegBruttó tömegBruttó tömegBruttó tömeg 1099 g 6,9 kg 438,6 kg

AlapanyagAlapanyagAlapanyagAlapanyag Műanyag zacskó Karton -

Válasszon adagolótVálasszon adagolótVálasszon adagolótVálasszon adagolót

511055511055511055511055 460010460010460010460010 460009460009460009460009

Alternate ProductsAlternate ProductsAlternate ProductsAlternate Products
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Terméktanúsítványok:Terméktanúsítványok:Terméktanúsítványok:Terméktanúsítványok:
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ElérhetőségElérhetőségElérhetőségElérhetőség
Kálmán Barnóczky
Munkahelyi telefonszám:
+361 920 0188
Munkahelyi mobiltelefonszám:
+36303717776
E-mail-cím:
barnoczky.kalman@logoboxkft.hu

BőrápolásBőrápolásBőrápolásBőrápolás

ÖsszetevőkÖsszetevőkÖsszetevőkÖsszetevők Aqua, Glycerin, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Cocoamphoacetate, Sodium Lauroyl Glutamate, Citric Acid,
Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Parfum, Propylene Glycol, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Tocopherol,
Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Tatrasodium Iminodisuccinate

pHpHpHpH ~ 5

Használati utasításHasználati utasításHasználati utasításHasználati utasítás Vigyen fel egy adagot a nedves kézfejre. Habosítsa fel, dörzsölje mélyen a bőrbe, majd alaposan öblítse le folyó
vízzel. Törölje szárazra eldobható papír kéztörlővel.

Minőségét megőrziMinőségét megőrziMinőségét megőrziMinőségét megőrzi Minőségét megőrzi a gyártás utáni 36 hónapig. A gyártási dátum a csomagolás külsején és belsején is fel van
tüntetve. A terméket a szállítódobozában, 0–30 °C hőmérsékleten tárolja.

Jogszabályi követelményekJogszabályi követelményekJogszabályi követelményekJogszabályi 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 észszerűen előrelátható körülmények között az emberi egészségre ártalmatlannak
minősül. A termék nem jelent kockázatot az emberi egészségre, illetve a természetre. 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:
1169771

TanúsítványokTanúsítványokTanúsítványokTanúsítványok ISO 2271 (Helyes gyártási gyakorlat)
ISO 9001 és 13485 (Minőségirányítási rendszerek)
ISO 14001 (Környezetközpontú irányítási rendszerek)                         EU-ökocímke- engedély (SE/030/02)

Biztonsági adatlapBiztonsági adatlapBiztonsági adatlapBiztonsági adatlap A Tork webhelyéről rendelhető

TerméktesztelésTerméktesztelésTerméktesztelésTerméktesztelés Bőrgyógyászati teszt: A 48 órás egytapaszos allergiapróba eredményeit független bőrgyógyász ellenőrizte,
eredménye pedig „nem irritatív”
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www.tork.huwww.tork.huwww.tork.huwww.tork.huAz Essity egy világvezető higiéniai és egészségügyiAz Essity egy világvezető higiéniai és egészségügyiAz Essity egy világvezető higiéniai és egészségügyiAz Essity egy világvezető higiéniai és egészségügyi
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