
Habszappan rendszerHabszappan rendszerHabszappan rendszerHabszappan rendszer

Tork fertőtlenítő habszappanTork fertőtlenítő habszappanTork fertőtlenítő habszappanTork fertőtlenítő habszappan

Termék 520801

Rendszer Habszappan
rendszer

Szín Transparent

Megjelenés Fehér hab

Illat Alkoholos
illat

Mennyiség/űrtartalom 1000 ml

Adagok száma 2500

Mosson kezet alaposan az EN 1499 tanúsítvánnyal rendelkező Tork
fertőtlenítő habszappannal. Alacsony alkoholtartalmú összetétele
hatékony a baktériumokkal, vírusokkal és élesztőgombákkal
szemben. Egyetlen mozdulatsorban ötvözi a hagyományos kézmosást
és kézfertőtlenítést. Illat- és színezékmentes, így kevesebb allergiás
reakciót okoz. Bizonyítottan könnyen használható a Tork habszappan
adagolókkal, megfelelő kézhigiéniát biztosítva mindenkinek.

Főbb előnyök:Főbb előnyök:Főbb előnyök:Főbb előnyök:
- Sokféle kórokozóval szemben hatásos –
megfelel az EN 1499 szabványnak
- Tanúsítottan egyszerű karbantartás és
magától értetődő utántöltés kevesebb mint 10
másodperc alatt
- Az újrahasznosítható flakon a fogyasztás
során zsugorodik, így kevesebb hulladékot
képez
- A biocideket körültekintően használja.
Felhasználás előtt mindig olvassa el a termék
címkéjét és a termékinformációkat.



Szállítási adatokSzállítási adatokSzállítási adatokSzállítási adatok
Fogyasztói egység Szállítói egység Raklap

SCCSCCSCCSCC 7322540507508 7322540507515 7322540527803

DarabDarabDarabDarab 1 6 480

Fogyasztói egységekFogyasztói egységekFogyasztói egységekFogyasztói egységek - 6 480

MagasságMagasságMagasságMagasság 240 mm 265 mm 1475 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 1,2 m3

Nettó tömegNettó tömegNettó tömegNettó tömeg 940 g 5,6 kg 451,2 kg

Bruttó tömegBruttó tömegBruttó tömegBruttó tömeg 1009 g 6,3 kg 501,9 kg

AlapanyagAlapanyagAlapanyagAlapanyag Plastic bottle Carton -

Válasszon adagolótVálasszon adagolótVálasszon adagolótVálasszon adagolót

511052511052511052511052 561608561608561608561608 561600561600561600561600



BőrápolásBőrápolásBőrápolásBőrápolás

Egyéb összetevőkEgyéb összetevőkEgyéb összetevőkEgyéb összetevők Aqua, Mipa-Laureth Sulfate, Glycerin, Propylene Glycol, Betaine, Citric Acid

HatóanyagHatóanyagHatóanyagHatóanyag Alcohol Denat. 36 g/100 g, Isopropyl Alcohol 4 g/100 g

~ 5

Az EN1499 szabványnak megfelelő higiénikus kézmosás érdekében: Nedvesítse be kezét, nyomjon a
szerből 3 ml mennyiséget, mossa meg alaposan kezeit 30 másodpercig, ismét nyomjon rá 3 ml-nyit, és mossa
újabb 30 másodpercig, alaposan öblítse le, majd papírtörlővel törölje szárazra. 

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

A fertőtlenítőszereket körültekintően használja. Felhasználás előtt mindig olvassa el a termék címkéjét és a
termékinformációkat. Kerülni kell a szembe jutást. Szembe jutás esetén bő vízzel azonnal öblítse ki, majd forduljon
orvoshoz. Bővebb információ a biztonsági adatlapon olvasható. 
Bizonyos szöveteken vagy felületeken elszíneződést okozhat.

A Tork márkanéven forgalmazott termékek megfelelnek a biocid termékekről szóló 528/2012/EU rendeletnek, és
humán higiéniai célra történő felhasználásukat jóváhagyták. A termékeket minden olyan országban nyilvántartásba
vettek és hitelesítettek, ahol a termékek kereskedelmi forgalomban vannak. A termékek megfelelnek az
1907/2006/EK (REACH) rendelet és a módosítások előírásainak. A nem biocid jellegű összetevők megfelelnek a
kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK rendelet előírásainak, és az értékelés alapján normál és észszerűen
előrelátható körülmények között az emberi egészségre ártalmatlannak minősülnek. A biocid termékek előállítása
helyes gyártási gyakorlatok (GMP-k) alapján történik.  A biocid termékek előállítása helyes gyártási gyakorlatok
(GMP-k) alapján történik.

Csehország (CZ) Van Ausztria (AT) Van Németország (DE) N-58694 Belgium (BE) NOTIF1028 Dánia (DK) PR-sz.:
2271630 Észtország (EE) 0912/11 Finnország (FI) 438655 Franciaország (FR) Regisztrálva  Luxemburg (LX)
166/14/L Magyarország (HU) OTH 4206-4/2011. Litvánia (LT) Nr. (11.1)11.2-A-01VNO37941/A-13-169
Lettország  (LV) LV16122013/7115 Norvégia (NO) Van Szerbia (RS) Van Svédország (SE) 488349-2 Svájc (CH)
CHZN2834 Szlovénia (SI) Van Szlovákia (SK) bio/1555/D/13/1/CCHLP Nagy-Britannia (UK) Van Írország (IRL)
PCS no 96773

ISO 22716 (Helyes gyártási gyakorlat)
ISO 9001 és 13485 (Minőségirányítási rendszerek)
ISO 14001 (Környezetirányítási rendszerek)

A termék biztonságos használata és kezelése érdekében kövesse a biztonsági adatlapon feltüntetett ajánlásokat.
Az ajánlások a Tork webhelyén minden előírás szerinti helyi változatban megtalálhatók az adott régiókra vonatkozó
meglévő jogi előírások (Európában pl. a CLP-rendelet) alapján.
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ElérhetőségElérhetőségElérhetőségElérhetőség
Bálint Czeglédi
Logobox Kft.
Munkahelyi telefonszám:
+3619200188
E-mail-cím:
czegledi.balint@logoboxkft.hu
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Tesztelési kondíciókTesztelési kondíciókTesztelési kondíciókTesztelési kondíciók TesztelésiTesztelésiTesztelésiTesztelési
időtartamidőtartamidőtartamidőtartam Tesztelési metódusTesztelési metódusTesztelési metódusTesztelési metódus Tesztelési leírásTesztelési leírásTesztelési leírásTesztelési leírás

3 ml3 ml3 ml3 ml 2 x 30 másodperc EN 1499: Higiéniai kézbedörzsölés<br /> E. coli K12

Tiszta körülményekTiszta körülményekTiszta körülményekTiszta körülmények 5 perc EN 1040: Alapvető baktericid hatás&#160; S. aureus, P. aeruginosa

Szennyezett körülményekSzennyezett körülményekSzennyezett körülményekSzennyezett körülmények 15 másodperc A DGHM módszertana szerint S. aureus, P. aeruginosa és Ec.
hirae, Pr. mirabilis

Szennyezett körülményekSzennyezett körülményekSzennyezett körülményekSzennyezett körülmények 15 másodperc A DGHM módszertana szerint C. albicans

Tiszta körülményekTiszta körülményekTiszta körülményekTiszta körülmények 30 másodperc Korlátozottan hatásos a vírusokkal szemben az
RKI/DVV által alkalmazott metódus szerint

Vaccinia, BVDV

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
vállalat.vállalat.vállalat.vállalat.


