420810

Tork vedel kätepesuseep
Soodustage heade kätehügieeni tavade levikut Tork kätepesuks mõeldud vedelseebiga. Selle lõhna- ja
värvainevaba koostis on naha vastu õrn ning eemaldab tõhusalt köögis tekkivat mustust, nagu õli ja rasva.
Sobib ideaalselt keskkondadesse, kus käsi tuleb sageli pesta. Sobib kasutamiseks Tork vedel- ja pihustatava
seebi jaoturites, mida on tõendatult lihtne kasutada ja mis tagavad hea kätehügieeni kõikidele kasutajatele.
•
•
•

Koostis eemaldab tõhusalt kätelt mustuse köökides ja toiduvalmistusaladel
Hügieeniline: Ühekorrapumbaga õhukindlalt suletud pakend vähendab taastäitmisel ristsaastumise
ohtu
Pudel on ringlussevõetav ja vajub pärast tühjakssaamist kokku, vähendades jäätmeid
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Tork vedel kätepesuseep
Toote andmed

Süsteem
S1

Välimus
vedelik

Maht
1000 ml

Värv
Läbipaistev

Lõhn
Lõhnaainevaba

Toote sertifikaadid

Ühilduvad tooted

560000
Torki vedel- ja
pihustatava seebi
jaotur

560008
Torki vedel- ja
pihustatava seebi
jaotur

511052
Tork
nahahooldusvahendi
jaoturi põrandakaitse

560109
Tork vedelseebi jaotur

560101
Tork vedelseebi jaotur
kinnitusklambriga,
valge

252040
Tork vedelseebi jaotur

Tarneandmed
Tarbimisühikud
(CON)

Transpordiühik
(TRP)

Kaubaalus
(PAL)

EAN

7322540394382

7322540394399

7322540424195

Pakkematerjal

Plastic bottle

Carton

Tk

1

6 (6 CON)

480 (80 TRP)

Kogukaal

1075.2 g

6.7 kg

536.08 kg

Kõrgus

240 mm

260 mm

1450 mm

Pikkus

92 mm

290 mm

1200 mm

Laius

92 mm

196 mm

800 mm

Netokaal

1029 g

6.2 kg

493.92 kg

Maht

2.03 dm3

14.78 dm3

1.18 m3
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Tork vedel kätepesuseep
Tehnilised andmed
Koostisained

Vesi, naatriumkookosamfoatsetaat, naatriumlaurüüleetersulfaat, undetsüleenamidopropüülbetaiin,
piimhape, PEG-150 distearaat, undetsüülalkohol, fenoksüetanool, bensoehape, dehüdroatseethape,
sidrunhape, askorbüülpalmitaat.

pH

~5

Kasutusviis

Kandke seep märgadele kätele, hõõruge vahule, loputage ja kuivatage ühekordselt kasutatava
paberrätikuga.

Kõlblikkusaeg

Sise- ja välispakendile on trükitud aegumiskuupäev, mis on 72 kuu möödumisel tootmiskuupäevast.
Säilitada transpordikastis temperatuurivahemikus 0 kuni 30 kraadi C.

Õigusnormidele vastavus

Tork kaubamärgiga kosmeetilised seebid on valmistatud hea tootmistava nõuete kohaselt. Toote
ohutust on hinnatud vastavalt kosmeetikatoodete määruse (EÜ) nr 1223/2009 artiklile 10 ning seda
peetakse tavakasutamisel või põhjendatult eeldataval kasutamisel inimeste tervisele ohutuks. Toode
on eeldatavalt inimeste tervisele ja keskkonnale ohutu. Seep vastab loomkatseid reguleerivate ELi
direktiivide nõuetele. Toode vastab REACH-määruse EÜ/1907/2006 ja selle muudatuste nõuetele.
Tooted on kosmeetikatooteid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009
artiklite 13 ja 16 kohaselt registreeritud kosmeetikatoodetest teavitamise portaalis CPNP. CPNP,
teatise number: 2575738

Sertifikaadid

ISO 22716 (hea tootmistava) ISO 9001 & 13485 (kvaliteedijuhtimissüsteem) ISO 14001
(keskkonnajuhtimissüsteem) Põhjamaade ökomärgise litsents nr 390 085

Ohutuskaart

Ohutuskaart on saadaval ettevõtte veebilehel

Toote katsetamine

Dermatoloogiliselt testitud: 48-tunnise ühe plaastri testi tulemused on valideerinud sõltumatu
dermatoloog, tõendamaks, et toode ei ole ärritava toimega.
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