
S4 - system mydeł w pianie

Tork mydło w pianie do r k, 1000 mlTork mydło w pianie do r k, 1000 mlTork mydło w pianie do r k, 1000 mlTork mydło w pianie do r k, 1000 ml

Artykuł 520201

System S4

Liczba dawek 2500

Wygl d biała piana

Zapach bezzapachowy

Obj toś 1000 ml

Kolor Przezroczysty

Wspieraj swoje cele zwi zane ze zrównoważonym
rozwojem bez szwanku dla higieny r k dzi ki Tork mydłu
w pianie do r k. Formuła powstała z ograniczonej liczby
składników, z których 99% to składniki pochodzenia
naturalnego. Pasuje do Tork dozowników do mydła
i preparatów do dezynfekcji, umożliwiaj c
zaoszcz dzenie czasu i bezproblemow  konserwacj .

Łagodne dla środowiska naturalnego
w zwi zku z tym, że 99% składników to
składniki pochodzenia naturalnego.

Składniki myj ce pochodz  ze źródeł
odnawialnych (pochodzenia roślinnego)
i zostały wybrane z uwagi na ich mniejszy
wpływ na życie w środowisku morskim* 

*) W oparciu o EU Ecolabel, krytyczna
obj toś  rozcieńczenia (ang. Critical
Dilution Volume, CDV) zwi zana
z toksyczności  dla organizmów wodnych
jest poniżej określonych granic i jest
dwukrotnie niższa niż w przypadku formuły
Tork mydła w piance delikatnego

Formuła łatwo ulega biodegradacji*

*) W oparciu o niezależne badanie
laboratoryjne zgodne z OECD301B

35% mniejsze zużycie wody*

*) W oparciu o wewn trzne badanie
panelowe w porównaniu do Tork
delikatnego mydła w pianie

Bezproblemowa konserwacja



potwierdzona certyfikatem.* Intuicyjne
uzupełnianie wkładów w mniej niż 10
sekund**

* wydanym przez Szwedzkie Towarzystwo
Reumatologiczne; przetestowane przez
osoby o ograniczonej sile w dłoniach

** w oparciu o badanie przeprowadzone
przez wewn trzny zespół, w którym
mierzono czas uzupełniania wkładów

Fabrycznie szczelna butelka z now
jednorazow  pompk  do każdego wkładu
ułatwia zmniejszenie ryzyka
zanieczyszczenia

www.tork.pl
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Kompatybilne produkty

Tork dozownik do mydłaTork dozownik do mydłaTork dozownik do mydłaTork dozownik do mydła
i preparatów do dezynfekcji
z sensorem Intuition™

460009

Tork dozownik do mydła –Tork dozownik do mydła –Tork dozownik do mydła –Tork dozownik do mydła –
z sensorem Intuition™ 561608

Tork dozownik do mydłaTork dozownik do mydłaTork dozownik do mydłaTork dozownik do mydła
i preparatów do dezynfekcji 561508

Podobne produkty

520901 520501 520701

Certyfikaty produktuCertyfikaty produktuCertyfikaty produktuCertyfikaty produktu

Kontakt

Essity Poland Sp. z o.o.
ul. Puławska 435A

02-801 Warszawa, Polska

Tel.: +48 22 543 75 00
Faks: +48 22 543 75 01

 
Informacje o opakowaniu

Opakowanie
pojedyncze

Opakowanie
transportowe

Paleta

EAN 7322541282947 7322541282954 7322541369136

Sztuki 1 6 480

Opakowania
pojedyncze

- 6 480

WysokośWysokośWysokośWysokoś 240 mm 265 mm 1475 mm

SzerokośSzerokośSzerokośSzerokoś 92 mm 196 mm 800 mm

DługośDługośDługośDługoś 92 mm 290 mm 1200 mm

Obj tośObj tośObj tośObj toś 2.03 dm3 15.06 dm3 1.2 m3

Waga netto 1034 g 6.2 kg 496.32 kg

Waga brutto 1099 g 6.9 kg 548.24 kg

Rodzaj opakowania Plastic bottle Carton -
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Technical data

SkładnikiSkładnikiSkładnikiSkładniki Aqua, Glycerin, Coco-Glucoside, Glycolipids, Sodium Lauroyl Methyl Isethionate, Lactic Acid, Xanthan
Gum, Sodium Gluconate, Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, Sodium Benzoate

pH 5

Sposób użyciaSposób użyciaSposób użyciaSposób użycia Wet hands, dispense 1 dosage of soap or enough to cover both hands. Rub for 20 seconds and rinse
with water. Wipe dry with disposable paper hand towels.

Okres ważnościOkres ważnościOkres ważnościOkres ważności Expiration date of 36 months after production date is printed on inner and outer packaging. Store in
transport box between 0-30 degrees C. 

Cumprimento normativo The cosmetic soaps commercialized under the Tork brand are manufactured in accordance with good
manufacturing Practices (GMPs).
The products have been assessed for safety according to Article 10 of the Cosmetics regulations (EC)
No. 1223/2009 and considered as safe for human health when used under normal and reasonable
foreseeable conditions.
No significant hazard to human health or the environment is expected .
The soaps comply with EU regulations of animal testing.
The products are in conformity with the REACH regulations EC/1907/2006 and its amendments.
According to the articles 13 and 16 of Regulation (EC) No. 1223/2009 of the European Parliament and the
Council on Cosmetic products the product has been notified with CPNP.
CPNP Registration no:3609595
UKCP Registration no:3609620
Biodegradability test was performed (OECD 301 B): whole formula should be considered readily
biodegradable.
The natural origin content is 99% *Refer to the overall formula composition (based upon ISO16128)

Karta charakterystyki Dost pne na stronie Tork

Badania produktu 48 hrs single patch test results have been validated by an external dermatologist to show the product to
be "non-irritant" (Human 48h semi-occlusive Patch test under dermatological control) CDV (Critical
Dilution Volume) related to Toxicity to aquatic organisms Third part lab test according to OECD301B,
proven Readily Biodegradable Formula obtained ISO16128 Natural Origin content. Ingredients with
claims are ISO16128 certified. Use test for water consumption measurement
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