
S4: System for Skumsåpe

Tork Mild Skumsåpe

Artikkel 520501

System S4

Antall doser 2500

Utseende Hvitt Skum

Duft Frisk Duft

Volum 1000 ml

Farge Transparent

Pleie for normal og tørr hud. Tork Mild Skumsåpe har en frisk duft,
fuktgivende og lipidpåfyllende ingredienser, og et mykt og kremet
skum for skånsom håndvask. Passer i Tork Dispenser Skumsåpe,
som har vist seg enkel å bruke og gir god håndhygiene til alle
brukere.

Opptil 50 % forbruksreduksjon uten å gå
på kompromiss med håndvaskeytelsen

Sertifisert enkelt vedlikehold og intuitiv
påfylling på mindre enn 10 sekunder

Hygienisk: Forseglet refill med
engangspumpe reduserer risikoen for
krysskontaminering

Flasken er resirkulerbar, og kollapser etter
hvert som innholdet brukes, noe som
reduserer avfall

Mild parfymert og med fuktighetsgivende
og lipidpåfyllende ingredienser som pleier
huden.

www.tork.no



Kompatible produkter

561608 561508 460010

Lignende produkter

520701 520901 520855

Produktattester

Kontakt oss

Essity Norway AS

Fredrik Selmers vei 6   
0603 OSLO   

Tlf.: +47 22 70 62 00

 
Forsendelsesinfo

Forbrukerenhet Transportenhet Pall

EAN 7322540507522 7322540507539 7322540528312

Deler 1 6 480

Forbrukerenheter - 6 480

Høyde 240 mm 265 mm 1475 mm

Bredde 92 mm 196 mm 800 mm

Lengde 92 mm 290 mm 1200 mm

Volum 2.03 dm3 15.06 dm3 1.2 m3

Netto vekt 1034 g 6.2 kg 496.32 kg

Brutto vekt 1099.5 g 6.9 kg 548.96 kg

Emballasjemateriell Plastic bottle Carton -
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Technical data

Ingredienser Vann, glyserin, natrium-laurethsulfat, natrium-kokoamfoacetat, natrium-lauroyl-glutamat, sitronsyre,
koko-glukosid, glyseryl-oleat, parfyme, propylenglykol, hydrogenert palmeglyseridsitrat, tokoferol,
fenoksyetanol, benzsyre, tatranatrium-iminodisukkinat

pH ~ 5

Metode for bruk Fukt hendene, ta på såpe og såp dem inn, skyll av og tørk med papirhåndkle. 

Holdbarhet Utløpsdatoen 36 måneder etter produksjonsdato er merket på indre og ytre emballasje. Oppbevar i
transportesken mellom 0 og 30 grader C

Overholdelse av regelverk De kosmetiske såpene som selges under varemerket Tork er produsert i henhold til god
produksjonspraksis (Good manufacturing practice, GMP). Produktet har blitt vurdert for sikkerhet i
henhold til punkt 10 av kosmetikkforordning (EF) nr. 1223/2009, og er ansett som trygt for menneskers
helse når det brukes under normale eller rimelig forutsigbare forhold. Ingen betydelig fare for
menneskers helse eller miljø er forventet. Såpen samsvarer med EU-forskrifter om testing på dyr.
Produktet er i samsvar med REACH-forordning EF/1907/2006 og dens tillegg. I henhold til punkt 13 og
16 av denne forordning (EF) nr. 1223/2009 fra Europaparlamentet og rådet for kosmetiske produkter,
har produktene blitt merket med CPNP. CPNP-kunngjøringsnr.: 1540580 

SertifiseringerSertifiseringerSertifiseringerSertifiseringer ISO 22716 (god produksjonspraksis)ISO 9001 & 13485 (kvalitetsledelsessystem)ISO 14001
(miljøledelsessystem)EU miljømerkelisens  nr. (SE/030/002) 

Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på Tork-nettstedet

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


