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Articol 409840

Sistem

Aspect lichid

Parfum Parfumat

Volum 5000 ml

Culoare Alb

S punul lichid Tork este un s pun universal ideal pentru sp latul
regulat al mâinilor.

Ideale pentru sp latul regulat al mâinilor

www.tork.ro



Contact

Essity Hungary Kft.

Professional Hygiene

H-1021 Budapest

Budakeszi út 51.

 
Date transport

Unitate consumator Unitate transport Palet

EAN 5997960550285 5997960550285 7322540270204

Buc iBuc iBuc iBuc i 1 1 96

Unit i consumatorUnit i consumatorUnit i consumatorUnit i consumator - 1 96

În l imeÎn l imeÎn l imeÎn l ime 290 mm 290 mm 1020 mm

L imeL imeL imeL ime 180 mm 140 mm 800 mm

Lungime 140 mm 180 mm 1200 mm

Volum 7.31 dm3 7.31 dm3 0.7 m3

Greutate netGreutate netGreutate netGreutate net 4738 g 4.7 kg 454.85 kg

Greutate brutGreutate brutGreutate brutGreutate brut 5145 g 5.1 kg 493.92 kg

Material ambalare Plastic bottle Carton -



 
Informa ii tehniceInforma ii tehniceInforma ii tehniceInforma ii tehnice

Ingrediente Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamide DEA, Glycerin, Cocamidopropylbetaine,
Glycol Distearate, Cocamide MEA, Laureth-10,  Parfum, Methylchloroisothiazolinone,
Methylisothiazolinone, Citric acid 

pH ~5

Metoda de utilizare Doza i s pun pe mâinile ude, face i spum , cl ti i i terge i cu un prosop de hârtie de unic  folosin .

Perioada de valabilitate Data de expirare de 18 de luni de la data fabrica iei este imprimat  pe ambalajul exterior i interior. A se
depozita în cutia de transport, la temperaturi cuprinse între 0 i 30 de grade Celsius.

Reglement ri respectateReglement ri respectateReglement ri respectateReglement ri respectate S punurile cosmetice comercializate sub marca Tork sunt fabricate în conformitate cu Bunele Practici de
Fabrica ie (BPF). Siguran a produsului a fost evaluat  în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (CE)
nr. 1223/2009 privind produsele cosmetice i a fost declarat sigur pentru s n tatea uman  dac  este
folosit în condi ii normale sau în condi ii care pot fi prev zute în mod rezonabil. Nu se preconizeaz  niciun
pericol semnificativ pentru s n tatea uman  sau mediul înconjur tor. S punul respect  reglement rile
UE privind testarea pe animale. Produsul este conform cu Regulamentul REACH CE/1907/2006, cu
modific rile ulterioare. Conform articolelor 13 i 16 din Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului
European i Consiliului privind produsele cosmetice, produsele au fost înregistrate la CPNP. Nr. de
notificare CPNP: 1543125

Certific riCertific riCertific riCertific ri ISO 9001 (Sistem de management al calit ii)

Fi a cu date de securitateFi a cu date de securitateFi a cu date de securitateFi a cu date de securitate Disponibil pe site-ul web Tork

Testarea produselor Test dermatologic: Rezultatele testului epicutanat de 48 de ore au fost validate de un dermatolog extern,
produsul dovedindu-se a fi „non-iritant”
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health company


