
S2: System for flytende såpe mini

Tork Toalettseterens

Artikkel 420302

System S2

Duft Alkohollukt

Farge Transparent

Tork Toalettseterens gir en ekstra forsikring til besøkende. Få et
mer hygienisk toalettsete med én dose av toalettseterens på
toalettpapir. Passer i Tork Dispenser Flytende Såpe Mini, som er
enkel å bruke. 

Hygienisk: Forseglet refill med
engangspumpe reduserer risikoen for
krysskontaminering når dispenseren fylles
på

Flasken kollapser ettersom innholdet
brukes, noe som reduserer avfall

Sertifisering for å være enkel å bruke:
Flasker som er enkle å håndtere og
forseglet for å forhindre drypp, gjør det
enkelt og raskt å fylle dispenseren

www.tork.no



Produktattester

Kontakt oss

Essity Norway AS

Fredrik Selmers vei 6   
0603 OSLO   

Tlf.: +47 22 70 62 00

 
Forsendelsesinfo

Forbrukerenhet Transportenhet Pall

EAN 7322540390865 7322540390872 7322540424133

Deler 1 8 768

Forbrukerenheter - 8 768

Høyde 164 mm 184 mm 1622 mm

Bredde 92 mm 196 mm 800 mm

Lengde 92 mm 392 mm 1200 mm

Volum 1.39 dm3 14.14 dm3 1.36 m3

Netto vekt 452.2 g 3.6 kg 347.33 kg

Brutto vekt 484.4 g 4.1 kg 393.12 kg

Emballasjemateriell Plastic bottle Carton -
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Technical data

Ingredienser Aktive ingredienser: Denaturert alkohol <20 g/100 g, isopropylalkohol <5 g/100 g

pH n.a.

Metode for bruk Påfør én eller to doser på papir for rengjøring og tørking av toalettsetet.

Holdbarhet Utløpsdato 72 måneder etter produksjonsdato er merket på indre og ytre emballasje. Oppbevar på et
tørt, kjølig og godt ventilert sted. Relativ luftfuktighet > 50 %. Oppbevar utenfor direkte sollys. Oppbevar i
transporteske mellom 0 og 30 grader C

Håndteringsanvisninger Bruk rengjøringsmidler på en trygg måte. Unngå øyekontakt. Dersom øyekontakt oppstår, skyll
øyeblikkelig med rikelig vann (i minst 10 minutter) og søk legehjelp. For mer informasjon, se
sikkerhetsdatabladet.

Overholdelse av regelverk I henhold til 453/2010 og 1272/2008 Klassifisering i henhold til 1272/2008 brennbare væsker (kategori 3).
Klassifisering i henhold til 1999/45/EG. Etikettinformasjon i henhold til 1272/2008.

SertifiseringerSertifiseringerSertifiseringerSertifiseringer ISO 22716 (god produksjonspraksis)ISO 9001 & 13485 (kvalitetsledelsessystem)ISO 14001
(miljøledelsessystem)

Sikkerhetsdatablad For sikker bruk og håndtering av produktene, følg anbefalingene på sikkerhetsdatabladene. Disse er
tilgjengelige på nettstedet til Tork i alle påkrevde lokale versjoner, i henhold til gjeldende juridiske krav i
disse regionene (f.eks. i henhold til CLP for Europa).

Produkttesting Dermatologisk test: 48-timers testresultater har blitt validert av en ekstern hudlege for å dokumentere at
produktene er «ikke-irriterende»
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www.tork.noEssity is a leading global hygiene and
health company


