
S1 - Liquid soap system

S pun Lichid Tork pentru Sp larea MâinilorS pun Lichid Tork pentru Sp larea MâinilorS pun Lichid Tork pentru Sp larea MâinilorS pun Lichid Tork pentru Sp larea Mâinilor

Articol 420810

Sistem S1

Num r de doze 1000

Aspect lichid

Parfum F r  Parfum

Volum 1000 ml

Culoare Transparent

Încuraja i o bun  igien  a mâinilor cu S punul Lichid Tork pentru
Sp larea Mâinilor. Formula sa f r  parfum i f r  coloran i este
delicat  cu pielea i eficient  împotriva murd riilor dintr-o
buc t rie, cum ar fi uleiurile i gr simile. Ideal pentru medii în care
mâinile trebuie sp late frecvent. Adecvat pentru Dozatoarele de
S pun Lichid i S pun Spray Tork, care sunt u or de folosit i
asigur  o bun  igien  a mâinilor pentru to i utilizatorii.

Formula sa îndep rteaz  în mod eficient
impurit ile de pe mâini în buc t rii i
zonele de preparare a alimentelor

Igienic: Rezerva etan , prev zut  cu o
pomp  de unic  folosin , reduce riscul de
contaminare încruci at
Flaconul este reciclabil i se pliaz  pe
m sur  ce este folosit con inutul,
reducând volumul de eurilorwww.tork.ro



Produse compatibile

Dozator cu s pun lichid Tork -Dozator cu s pun lichid Tork -Dozator cu s pun lichid Tork -Dozator cu s pun lichid Tork -
Ac ionare cu braAc ionare cu braAc ionare cu braAc ionare cu bra 560108

Tork dozator de s pun lichid iTork dozator de s pun lichid iTork dozator de s pun lichid iTork dozator de s pun lichid i
spray 560000

Dozator Tork de s pun lichidDozator Tork de s pun lichidDozator Tork de s pun lichidDozator Tork de s pun lichid 252040

Produse similare

420401 420501 420601

Contact

Essity Hungary Kft.

Professional Hygiene

H-1021 Budapest

Budakeszi út 51.

 
Date transport

Unitate consumator Unitate transport

EAN 7322540394382 7322540394399

Buc iBuc iBuc iBuc i 1 6

Unit i consumatorUnit i consumatorUnit i consumatorUnit i consumator - 6

În l imeÎn l imeÎn l imeÎn l ime 240 mm 260 mm

L imeL imeL imeL ime 92 mm 196 mm

Lungime 92 mm 290 mm

Volum 2.03 dm3 14.78 dm3

Greutate netGreutate netGreutate netGreutate net 1029 g 6.2 kg

Greutate brutGreutate brutGreutate brutGreutate brut 1075.2 g 6.7 kg

Material ambalare Plastic bottle Carton
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Informa ii tehniceInforma ii tehniceInforma ii tehniceInforma ii tehnice

Ingrediente Ap  (Aqua), Cacoamfoacetat de Sodiu (Sodium Cocoamphoacetate), Lauril Sulfat de Sodiu (Sodium
Laureth Sulfate), Betain  Undecilenamidopropil  (Undecylenamidopropyl Betaine), Acid Lactic (Lactic
Acid), Distearat PEG-150 (PEG-150 Disterarate), Alcool Undecilic (Undecyl Alcohol), Fenoxietanol
(Phenoxyethanol), Acid Benzoic (Benzoic Acid), Acid Dehidroacetic (Dehydroacetic Acid), Acid Citric
(Citric Acid), Palmitat Ascorbic (Ascorbyl Palmitate).

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 72 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: 2575738 

Certific riCertific riCertific riCertific ri ISO 22716 (Bunele Practici de Fabrica ie)ISO 9001 & 13485 (Sistemul de Management al Calit ţii) ISO
14001 (Sistemul de Management de Mediu) Licen  Etichet  ecologic  Nordic nr. 390 085

Fi a cu date de securitateFi a cu date de securitateFi a cu date de securitateFi a cu date de securitate Fi a cu informa ii de siguran  este 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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www.tork.roEssity is a leading global hygiene and
health company


