
Tork Alkoholgel Handdesinfektion 80 mlTork Alkoholgel Handdesinfektion 80 mlTork Alkoholgel Handdesinfektion 80 mlTork Alkoholgel Handdesinfektion 80 ml

Artikel 590103

Färg Transparent

Hjälp till att förebygga infektioner med Tork Alkoholgel
Handdesinfektion med 80 viktprocent denaturerad alkohol som
lämnas kvar på huden. Rengör och desinficerar händerna snabbt.
Detta är vårt mest effektiva handdesinfektionsmedel i gelform,
speciellt sammansatt för att användas ofta utan att lämna klibbiga
rester. Passar perfekt för sjukvården och uppfyller t.o.m. kraven för
tvättrum.

Mycket effektiv formulering – för frekvent
användning. Uppfyller kraven i EN 1500, EN
12791 och EN 14476 *
Enkel att fördela och fuktar huden utan att
lämna klibbiga rester
Premiumkvalitet: återfuktande och vårdande
egenskaper för skonsam rengöring. Lämnar
ingen klibbig hinna på huden.
Flaska i fickstorlek när du behöver den inom
räckhåll
Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid
etiketten och produktinformationen innan
användning.

        * Norovirus



LeveransdataLeveransdataLeveransdataLeveransdata
Konsumentförpackning Transportförpackning Pall

EANEANEANEAN 7322540754162 7322540754179 7322540759839

AntalAntalAntalAntal 1 24 8064

KonsumentförpackningarKonsumentförpackningarKonsumentförpackningarKonsumentförpackningar - 24 8064

HöjdHöjdHöjdHöjd 111 mm 136 mm 1782 mm

BreddBreddBreddBredd 29 mm 175 mm 800 mm

LängdLängdLängdLängd 44 mm 345 mm 1200 mm

VolymVolymVolymVolym 0,1 dm3 8,2 dm3 2,8 m3

NettoviktNettoviktNettoviktNettovikt 68 g 1,6 kg 548,4 kg

BruttoviktBruttoviktBruttoviktBruttovikt 79,3 g 2,2 kg 723,1 kg

MaterialMaterialMaterialMaterial Plastpåse Kartong -

Alternativa ProdukterAlternativa ProdukterAlternativa ProdukterAlternativa Produkter

590401590401590401590401420103420103420103420103511103511103511103511103



HudvårdsinformationHudvårdsinformationHudvårdsinformationHudvårdsinformation

IngredienserIngredienserIngredienserIngredienser
Aktiv ingrediensAktiv ingrediensAktiv ingrediensAktiv ingrediens

80 % w/w etanol, denaturerad

Andra ingredienserAndra ingredienserAndra ingredienserAndra ingredienser

Denaturerad alkohol
Aqua
Pantenol
Glycerin
Cetylalkohol
Propylene Glycol
Akrylat/C10-30 korspolymer med alkylakrylat
Aminometylpropanol

pHpHpHpH Ej tillämpligt

AnvändningsmetodAnvändningsmetodAnvändningsmetodAnvändningsmetod Se till att händerna är rena och torra före användning.
För allmän hygien:
Applicera 1–2 doser (hela handen ska vara blöt) och gnugga ordentligt tills händerna är torra (15–30 sekunder).
För desinfektion i enlighet med EN1500:
Applicera 3 ml, sprid ut jämnt och gnugga under 30 sekunder tills händerna är torra.

HållbarhetstidHållbarhetstidHållbarhetstidHållbarhetstid Utgångsdatum är 36 månader efter produktionsdatum och är tryckt på den inre
förpackningen. 6 månader från öppningsdatum.
Förvara i originalförpackning.
Skydda produkten mot starkt solljus.
Undvik extrema temperaturer och förvara vid temperaturer på mellan 4 °C och 30 °C.

AnvändningsinstruktionerAnvändningsinstruktionerAnvändningsinstruktionerAnvändningsinstruktioner Använd desinfektionsmedel på ett säkert sätt. Läs alltid på etiketten och produktinformationen före användning.
Vid ögonkontakt, skölj omedelbart med en stor mängd vatten (under minst 10 minuter) och sök medicinsk
rådgivning. För mer information, se säkerhetsdatabladet.

I enlighet med gällande regelverkI enlighet med gällande regelverkI enlighet med gällande regelverkI enlighet med gällande regelverk De biocidprodukter som säljs under varumärket Tork följer förordningen om biocidprodukter (EU) nr 528/2012
och är godkända för personlig hygien. Produkterna är registrerade och godkända i respektive försäljningsland.
Produkterna överensstämmer med REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006 och dess tillägg. Alla ingredienser
som inte är biocider uppfyller EU:s kosmetikaförordning (EG) nr 1223/2009 och anses vara säkra för människors
hälsa när de används under normala eller rimligen förutsebara förhållanden. Biocidprodukterna tillverkas i enlighet
med god tillverkningssed (GMPs).

Registreringar biociderRegistreringar biociderRegistreringar biociderRegistreringar biocider DE: N-65875
BE: NOTIF1027
DK:  PR. Nr. 2418567
EE: 1346/15
FI: 433165
LUX: 69/15/L
HU: JKF/3271-3/2015.
LT Nr. 11 (11.1)-(A-01PNO601555-15-101)-BSV-7039
LV: LV04062015/4039
NL: 14711N till 01.06.2024
NO: 321952
SE: 534970-9
SK: bio/684/D/15/CCHLP
IRL: Pcs no 98098

CertifieringCertifieringCertifieringCertifiering ISO 22716 (God tillverkningssed)
ISO 9001 & 13485 (Kvalitetshanteringssystem)

SäkerhetsdatabladSäkerhetsdatabladSäkerhetsdatabladSäkerhetsdatablad Följ rekommendationerna på säkerhetsdatabladen för säker användning och hantering av produkterna. Dessa
finns tillgängliga i alla obligatoriska lokala versioner på webbplatsen för Tork, i enlighet med de aktuella rättsliga
kraven för dessa regioner (t.ex. i enlighet med CLP för Europa).

VersionVersionVersionVersion 1



KontaktKontaktKontaktKontakt
Essity Hygiene and Health AB
Telefon:
031-746 17 00
E-postadress :
information.tork@essity.com

Mikrobiologiska dataMikrobiologiska dataMikrobiologiska dataMikrobiologiska data
Effektiv mot Testmetod Testvillkor Testets

varaktighet Beskrivning av test

BakterieBakterieBakterieBakterie
EN 1500: Hygienisk handrengöring Rena förhållanden 30 sekunder

(EN1500) E. coli K12

EN 13727: Bakteriell aktivitet inom sjukvård
Nedsmutsade
förhållanden, inklusive
blod
Rena förhållanden

15 sekunder
30 sekunder

S. aureus, E. coli, P.
aeruginosa, E. hirae
S.aureus (MRSA),
E.faecium (VRE)

EN 12791: Kirurgisk handdesinfektion 3 minuter Normal hudflora

EN 1276: Bakteriedödande aktivitet för
livsmedels-, industriella, bostads- och
institutionella miljöer

Rena och
nedsmutsade
förhållanden

15 sekunder
S. aureus, E. coli, P.
aeruginosa, E. hirae,
MRSA, VRE

EN 1040: Grundläggande bakteriedödande
aktivitet Rena förhållanden 15 sekunder S. aureus, P.

aeruginosa

Jäst och svampJäst och svampJäst och svampJäst och svamp EN 1275: Grundläggande svamp- eller
jästdödande aktivitet Rena förhållanden 30 sekunder,

2 minuter
C. albicans (30 sek)
och A. niger (2 min)

EN 13624: Svampdödande aktivitet för
instrument som används inom sjukvård

Nedsmutsade
förhållanden, inklusive
blod

30 sekunder,
1 minut

C. albicans (30 sek)
och A. niger (1 min)

EN 1650: Svampdödande verkan för
livsmedels-, industriella, bostads- och
institutionella miljöer

Nedsmutsade
förhållanden

30 sekunder,
2 minuter

C. albicans (30 sek)
och A. niger (2 min)

MykobakterierMykobakterierMykobakterierMykobakterier EN 14348: Mykobakteriell aktivitet för
sjukvården, inklusive desinfektionsmedel för
instrument

Nedsmutsade
förhållanden, inklusive
blod

60 sekunder,
15 sekunder

M. avium (60 sek) och
M. terrae (15 sek)

VirusVirusVirusVirus
Specifika virus Rena förhållanden 30 sekunder

enligt EN 14476
Murint Norovirus
(30 sek.) och
Rotavirus (30 sek.)

RKI/DVV* begränsad virusdödande aktivitet Rena förhållanden 30 sekunder Vaccinia BVDV

*Dödar virus såsom: HIV, SARS Corona,
HBV, HCV, influensa H1N1 och H5N1 etc.
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