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Refill og forsendelsesinfo
Forbrukerenhet Transportenhet

EAN (1000 ml) 7322540353099 7322540353105

Enheter per eske 1 6

Materiale MDPE-flaske Kartong

Mål H240 x B92 x L92 mm H260 x B196 x L290 mm

Kontakt oss:

SCA Hygiene Products AS
E-post: kontakt@sca.com 

 

Tork 
Hånddesinfiserende 
Alkoholgel,  
1000 ml  
(S1)
420101

Tilgjengelig i følgende formater:

Produktinformasjon
Biocider
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Artikkel 420101 

System S1 

Størrelse ml 1000

Dosestørrelse ~1 ml

Kvalitet Premium

Farge Transparent

Utseende Gele

Duft Uparfymert 

Tork Hånddesinfiserende Alkoholgel

Effektiv

Enkel i bruk

Pleiende

Hygienisk

Produktinformasjon
Biocider

Tork Hånddesinfiserende Alkoholgel er en 
desinfisering som ikke skal skylles av. Den er 
utmerket som et tillegg til håndvask med såpe 
og vann eller når vann ikke er tilgjengelig. 
Perfekt for serveringssteder og 
hygienesensitive områder.

Alkoholgelen inneholder glyserin og betain for 
å pleie huden – spesielt viktig når alkoholgel 
brukes ofte. Den designede flasken kollapser 
under bruk for å redusere avfallsmengde.
 
Rask og enkel påfylling som påvist av «Ease of 
use»-sertifiseringen gitt av Svensk 
Reumatologisk Forening.

Egenskaper og fordeler med refill:
-   Effektiv: Desinfiserer hender raskt, 

og er EN 1500-sertifisert for 99,9 % 
bakteriefrie hender.

-   Enkel i bruk: Gele som blir flytende 
når den gnis på hendene, og spres 
godt uten å dryppe.

-   Hygienisk: Forseglet flaske med 
engangspumpe reduserer risiko for 
krysskontaminering.

-   Pleiende: Inneholder ingredienser 
som betain som gir fuktighet og 
beskytter huden.



Teknisk informasjon

Ingredienser Aktiv ingrediens 
denaturert alkohol 65 g/100 g, isopropylalkohol 5 g/100 g

Andre ingredienser:
aqua, ammoniumakryloyldimetyltaurat/VP kopolymer, glycerin,  
C12-13 alkyllaktat, betain

pH  ~ 5

Bruksmetode Påfør 3 ml, spre godt og gni inn i hendene i 30 sekunder. Gjenta prosedyren for 
maksimal effekt.
- Desinfeksjonsgel for hender
- Samsvarer med normen EN 1500
- DGHM/VAH-oppført
Kan farge av på visse tekstiler eller overflater

Holdbarhet 36 måneder, 6 måneder fra den er åpnet. Oppbevar i original beholder. Beskytt 
produktet mot sollys. Unngå ekstreme temperaturer.

Håndteringsinstrukser Bruk desinfeksjonsmidler forsiktig. Les alltid etiketten og produktinformasjon 
før bruk. Unngå øyekontakt. Dersom øyekontakt oppstår, skyll øyeblikkelig 
med rikelig vann (i minst 10 minutter) og søk legehjelp. For mer informasjon, se 
sikkerhetsdatabladet.

Imøtekommer for-
skrifter

Biocid-produkter som selges under merkevaren Tork er i samsvar med 
biocidprodukt-forskriften (EU) nr. 528/2012 og er godkjent for hygieneformål. 
Produktene er registrert og autorisert i respektive land der produktene selges. 
Produktene er i samsvar med REACH-forskriften (EF) nr. 1907/2006 og dens 
tillegg. Alle ikke-biocid-ingredienser er i samsvar med kosmetikkforskriften 
(EF) nr. 1223/2009 og er ansett som trygge for menneskers helse når brukt 
under normale eller rimelig overskuelige forhold. Biocid-produkter produseres i 
henhold til god produksjonspraksis (Good manufacturing practices, GMP).

Registreringer biocider DE: Händedesinfektionsgel. Entspricht dem Standard EN 1500 baua: Reg.Nr. 
N-58006
FR: Gele Hydro-Alcoolique. Conforme à la norme EN 1500
IE: PCS 95991
DK: PR-nr. 2197274
EE: 0600/10
HU: OTH 2511-4/2010
LT: Nr. (11.1)11.2-A-01PNO16767/A-13-170
LV: LV16122013/7115
NO: 94967
RO: Nr. 2718 BIO/01/12.24
CH: CHZN2124

Sertifisering ISO 2271 (god produksjonspraksis)
ISO 9001 & 13485 (kvalitetsledelsessystem)
ISO 14001 (miljøledelsessystem) 

Sikkerhetsdatablad For sikker bruk og håndtering av produktene, følg anbefalingene på 
sikkerhetsdatabladet. 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).

Produktinformasjon
Biocider

-  Tork hudpleiedispensere med 
funksjonell utforming, fremmer god 
håndhygiene for alle brukere.

-  Enkel i bruk for alle brukere, bevist 
av tredjeparts sertifisering.

-  Enkel i bruk for renholderne 
på grunn av den sertifiserte 
funksjonelle utformingen til 
systemet.

-  Allsidig dispenser kan brukes med 
et bredt utvalg S1-refiller.

-  Tilgjengelig med albuebøyle for 
håndfri dispensering.

-  Tork dispenser kommer i høyglans 
sort eller hvit finish.

Tork Dispenser 
Flytende Såpe  
(S1)
560000 hvit
560008 sort 

Tork Dispenser  
Flytende Såpe  
– albuebøyle (S1)
560100 hvit
561008 sort 

Kompatible dispensere:



Mikrobiologiske tester
Effektiv mot Testmetode Testforhold Testorganismer

Bakterier EN 1500
Hygienisk håndrens

6 ml 2 x 30  
sekunder

E. coli K12

I henhold til metodologien 
til DGHM 

Skitne forhold 15 sekunder S. aureus, E. coli,  
P. aeruginosa,  
E. hirae, Pr. Mirabilis
 

Sopp I henhold til metodologien 
til DGHM

Skitne forhold 15 sekunder C. albicans 

Produktinformasjon
Biocider


