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Tork Extra Mild Skumsæbe

Vare 520701

System S4

Antal doseringer 2500

Udseende Hvidt skum

Duft Uden parfume

Volumen 1000 ml

Farve Transparent

Ekstra pleje til sart hud med Tork Extra Mild Sæbe. Denne sæbe
med milde ingredienser og formulering uden parfume og farve er
meget skånsom mod huden. Certificeret allergivenlig af det
europæiske center for allergiforskning, ECARF. Passer til Tork
Dispenser Skumsæbe og Hånddesinfektion, som er let at betjene
og sikrer alle brugere god håndhygiejne.

Certificeret allergivenlig af ECARF, det
europæiske center for allergiforskning,
perfekt til hyppig håndvask.

Dermatologisk testet formulering uden
parfume og farve med nærende og
genopbyggende ingredienser, der er
dokumenteret milde for huden.

Mindsker forbruget op til 50% uden at
forringe kvaliteten af håndvasken

Certificeret nem vedligeholdelse og intuitiv
genopfyldning på mindre end 10 sekunder

Hygiejnisk: Forseglet refill med
engangspumpe minimerer risikoen for
krydskontaminering

Flasken kan genbruges og bliver flad,
efterhånden som den tømmes, så den
fylder mindre i affaldsposen

www.tork.dk



ProduktcertifikaterProduktcertifikaterProduktcertifikaterProduktcertifikater

Kontakt

Essity Denmark A/S
Professional Hygiene  
Gydevang 33
DK-3450 Allerød 

Tlf: +45 48 16 82 44

E-mail: tork.dk.kundeservice@essity.com

 
Forsendelsesdata

Forbrugerenhed Transportenhed Palle

EAN 7322540507546 7322540507553 7322540528329

Stk. 1 6 480

Forbrugerenheder - 6 480

Højde 240 mm 265 mm 1475 mm

Bredde 92 mm 196 mm 800 mm

Længde 92 mm 290 mm 1200 mm

Volumen 2.03 dm3 15.06 dm3 1.2 m3

Nettovægt 1034 g 6.2 kg 496.32 kg

Bruttovægt 1099 g 6.9 kg 548.24 kg

Emballeringsmateriale Plastic bottle Carton -
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Tekniske informationer

Ingredienser Aqua, Glycerin, Sodium Cocoamphoacetate, Sodium Lauroyl Glutamate, Citric Acid, Betaine, Panthenol,
Propylene Glycol, Pantolactone, Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Trasodium Iminodisuccinate 

pH ~ 5

Metode til brug Dosér sæben i våde hænder, vask, skyl og tør med et engangshåndklæde af papir. 

Holdbarhed Udløbsdatoen 36 måneder efter produktionsdatoen er trykt på både den ydre og den indre emballage.
Opbevares i transportkasse ved 0 til 30 grader celsius

Overholdelse af regulativ De kosmetiske sæber solgt under brandet Tork er fremstillet i overensstemmelse med god
fremstillingspraksis (GMP – Good Manufacturing Practices). Produktet er blevet sikkerhedsvurderet
ifølge artikel 10 i EU's kosmetikforordning (EF) nr. 1223/2009 og anses for at være sikkert for
menneskers helbred, når det bruges under normale eller rimeligt forudsigelige forhold. Der forventes
ingen betydelige risici for menneskers helbred eller for miljøet. Sæben overholder EU’s bestemmelser
om dyreforsøg. Produktet følger forskrifterne i REACH-forordningen EF/1907/2006 og dets ændringer. I
henhold til artikel 13 og 16 i Europa-Parlamentets og Det Europæiske Råds forordning (EF) nr. 1223/2009
om kosmetiske produkter har produkterne fået tilkendt CPNP (Cosmetic Products Notification Portal).
CPNP-anmeldelsesnr.: 1540598 

CertificeringerCertificeringerCertificeringerCertificeringer ISO 22716 (God fremstillingspraksis) ISO 9001 & 13485 (Kvalitetsstyringssystem) ISO 14001
(Miljøstyringssystem)EU's miljømærke  licensnr. (SE/030/002) 

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad er tilgængeligt på www.tork.dk

Produkttest Dermatologisk testet: Resultater fra en 48-timers plastertest er blevet valideret af en uafhængig hudlæge
og viser, at produktet er “ikke-irriterende“
Certificeret allergivenlig af ECARF, det europæiske center for allergiforskning, perfekt til hyppig håndvask
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www.tork.dkEssity er en førende global hygiejne- og
sundhedsvirksomhed


