
Tork Mild Flytande Tvål, S1Tork Mild Flytande Tvål, S1Tork Mild Flytande Tvål, S1Tork Mild Flytande Tvål, S1

Artikel 400505

Färg Ljusgul

Ge dina besökare en allround-tvål med fräsch doft som är lämplig för
alla hudtyper. Tork Mild Flytande Tvål har fuktgivande och förnyande
ingredienser som är beprövat milda på huden för skonsam handtvätt.
Instruktioner för hygienisk påfyllning: Påfyllningsbara dispensrar kan
förorenas av bakterier. Att fylla på tvål i en halvtom dispenser ökar
risken för bakterietillväxt vilket minskar den positiva effekten av
handtvätt. Dispensrar och pumpar måste rengöras och desinficeras
innan påfyllning. Kontakta din dispenserleverantör för att få
information om hur du ska underhålla ditt öppna dispensersystem.
Slutna system ger bäst hygien.

Krämigt fuktgivande lödder med fräsch doft
som ger huden extra näring
Certifierad med EU Ecolabel, vilket innebär hög
miljömässig prestanda



LeveransdataLeveransdataLeveransdataLeveransdata
Konsumentförpackning Transportförpackning Pall

EANEANEANEAN 7322540070019 7310791052885 7322540008333

AntalAntalAntalAntal 1 3 108

KonsumentförpackningarKonsumentförpackningarKonsumentförpackningarKonsumentförpackningar - 3 108

HöjdHöjdHöjdHöjd 285 mm 315 mm 1095 mm

BreddBreddBreddBredd 194 mm 200 mm 800 mm

LängdLängdLängdLängd 128 mm 400 mm 1200 mm

VolymVolymVolymVolym 7,1 dm3 25,2 dm3 0,9 m3

NettoviktNettoviktNettoviktNettovikt 5150 g 15,5 kg 556,2 kg

BruttoviktBruttoviktBruttoviktBruttovikt 5355 g 16,4 kg 589 kg

MaterialMaterialMaterialMaterial Plastbytta Kartong -

Alternativa ProdukterAlternativa ProdukterAlternativa ProdukterAlternativa Produkter

420652420652420652420652 520501520501520501520501 420501420501420501420501

Produktcertifikat:Produktcertifikat:Produktcertifikat:Produktcertifikat:



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

HudvårdsinformationHudvårdsinformationHudvårdsinformationHudvårdsinformation

IngredienserIngredienserIngredienserIngredienser Aqua
Sodium Laureth Sulfate
Sodium Cocoamphoacetate
Glycol Distearate
Glycerin
PEG-4 Rapeseedamide
Citric Acid
Sodium Chloride
Phenoxyethanol
Sodium Lauroyl Glutamate
Coco-Glucoside
Glyceryl Oleate
Cocamidopropyl Betaine
Parfum
Benzoic Acid
Propylene Glycol
Dehydroacetic Acid
Tetrasodium Iminodisuccinate
Sodium Benzoate
Hydrogenated Palm Glycerides Citrate
Tocopherol
Lecithin
Ascorbyl Palmitate
CI 19140
CI 15985

pHpHpHpH ~ 5

AnvändningsmetodAnvändningsmetodAnvändningsmetodAnvändningsmetod Applicera tvål på våta händer, löddra, skölj och torka med en
pappershandduk för engångsbruk.

HållbarhetstidHållbarhetstidHållbarhetstidHållbarhetstid Utgångsdatum är 72 månader efter produktionsdatum och datumet finns tryckt på inner- och ytterförpackning.
Förvara i transportlåda mellan 0 och 30 grader

I enlighet med gällande regelverkI enlighet med gällande regelverkI enlighet med gällande regelverkI enlighet med gällande regelverk De kosmetiska tvålarna som säljs under varumärket Tork är tillverkade i enlighet med god tillverkningssed (Good
Manufacturing Practices, GMPs).
Produktens säkerhet har analyserats i enlighet med artikel 10 i EU:s kosmetikaförordning (EG) nr 1223/2009 och
anses vara säker för människors hälsa när den används under normala eller rimligen förutsebara förhållanden.
Ingen märkbar fara för människors hälsa eller för miljön förväntas. Tvålen följer EU:s regelverk om djurförsök.
Produkten överensstämmer med REACH-förordningen EG/1907/2006 och dess tillägg.
Produkterna har, i enlighet med artiklarna 13 and 16 i EU-parlamentets förordning (EG) nr 1223/2009 och det
Europeiska rådets förordning om kosmetiska produkter, anmälts till CPNP-registreringsnummer: 1540141

CertifieringCertifieringCertifieringCertifiering ISO 22716 (God tillverkningssed)
ISO 9001 & 13485 (Kvalitetshanteringssystem)
ISO 14001 (Miljöhanteringssystem) EU Ecolabel  licensnummer (SE/030/002)

SäkerhetsdatabladSäkerhetsdatabladSäkerhetsdatabladSäkerhetsdatablad Tillgängligt på Tork webbsida

ProdukttestProdukttestProdukttestProdukttest Dermatologiskt test: Resultaten från de 48 timmar långa testerna på hud har validerats av en extern dermatolog
för att visa att produkten är ”icke-irriterande”
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