Produktinformasjon
Kosmetikk

Tork Mild Flytende Såpe Mini

Premium-kvalitet
Bærekraftig
Hygienisk
Frisk duft

Tork Mild Flytende Såpe er en allsidig såpe
utmerket for normal håndvask. Det er en
mild og kremet såpe med et tykt og
kremaktig skum. Den er dermatologisk
testet og økonomisk i bruk. Rask og enkel
påfylling dokumentert med «Ease of
use»-sertifiseringen gitt av Svensk
Reumatologisk Forening.
Den mindre størrelsen er enkel å plassere
og passer på toalettrom med lite trafikk.

Artikkel

420502

System

S2

Størrelse ml

475

Dosestørrelse ~1 ml
Kvalitet

Premium

Farge

Lys gul

Fremtoning

Perlemorseffekt

Duft

Frisk duft

Egenskaper og fordeler med refill:
- Premium-kvalitet: Inneholder
fuktighetsgivende lipidpåfyllende
ingredienser. Påvist å være mild
mot huden i dermatologiske tester,
utmerket for den daglige håndvask.
- Bærekraftig: Inneholder
fuktighetsgivende lipidpåfyllende
ingredienser. Dokumentert
miljøvennlig med EU-miljømerke.
Flasken kollapser under bruk for å
redusere avfallsmengde
- Hygienisk: Forseglet flaske med
engangspumpe reduserer risiko for
krysskontaminering når dispenseren
fylles på nytt.
- Frisk duft: En mild parfyme
etterlater en behagelig duft på
huden.
- Sertifisering for å være enkel å
bruke: Rask og enkel å fylle på.

Tilgjengelig i følgende formater:

420501 Tork Mild Flytende Såpe, 1000 ml, S1
420502 Tork Flytende Såpe Mini, 475 ml, S2
400505 Tork Flytende Såpe Mini, 5000 ml, kanne
421501 Mild Mini Flytende Såpe EAST, 1000 ml, S1
421502 Tork Mild Flytende Såpe EAST, 475 ml S3

www.tork.no
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Teknisk informasjon
Ingredienser

Aqua, Sodium Laureth Sulphate, Sodium Cocoamphoacetate, Glycol Disterate,
PEG-4 Rapeseedamide, Glycerin, Citric Acid, Phenoxyethanol, Sodium Lauroyl
Glutamate, Cocamide MEA, Sodium Chloride, Coco-Glucoside, Glyceryl
Oleate, Laureth-10, Parfum, Benzoic Acid, Propylene Glycol, Dehydroacetic
Acid, Tetrasodium Iminodisuccinate, Formic Acid, Hydrogenated Palm,
Glycerides Citrate, Tocopherol, CI 19140, CI 15985

pH

~5

Bruksmetode

Fukt hendene, ta på såpe og såp dem inn, skyll av og tørk med engangs
håndtørk.

Holdbarhet

Utløpsdato 72 måneder etter produksjonsdato er merket på indre og ytre
emballasje. Oppbevar i transporteske mellom 0 og 30 grader C.

Imøtekommer
forskrifter

De kosmetiske såpene som selges under Tork merkevare er produsert
i henhold til god produksjonspraksis (Good Manufacturing Practice,
GMP). Produktet har blitt vurdert for sikkerhet i henhold til artikkel 10 av
kosmetikkforskriften (EF) nr. 1223/2009 og er ansett som trygg for menneskers
helse når den 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 REACHforskriften EF/1907/2006 og dens tillegg. I henhold til artikkel 13 og 16 av
denne forskriften (EF) nr. 1223/20091 fra Europaparlamentet og rådet for
kosmetiske produkter, har produktene blitt merket med CPNP.
CPNP kunngjøringsnr.: 1540141

Sertifisering

ISO 2271 (god produksjonspraksis)
ISO 9001 & 13485 (kvalitetsledelsessystem)
ISO 14001 (miljøledelsessystem)
EU miljømerkelisens nr. (SE/30/02)

Sikkerhetsdatablad

Tilgjengelig på nettstedet til Tork.

Refill og forsendelsesinfo
Forbrukerenhet

Transportenhet

EAN

7322540394108

7322540394313

Enheter per eske

1

8

Materiale

MDPE-flaske

Kartong

Dimensjon

H164 x B92 x L92 mm

H184 x B196 x L392 mm

Kompatible dispensere:
Tork Dispenser
Flytende Såpe Mini
Mini Liquid
(S2)
Soap Dispenser
561000 hvit
S2
561008
sort

- Tork hudpleiedispensere med
funksjonell utforming, fremmer god
håndhygiene for alle brukere av
toalettrommet.
- Enkel i bruk for alle dokumentert av
tredjeparts sertifisering.
- Den mindre størrelsen passer alle
toalettrom eller vaskestasjoner.
- Enkel i bruk for renholderne
på grunn av den sertifiserte
funksjonelle utformingen av
systemet.
- Allsidig dispenser kan brukes for et
bredt utvalg S2 refiller.
- Tork dispenser kommer i høyglans
sort eller hvit finish og er også
tilgjengelig i en større størrelse.

Produkttesting
Dermatologisk test

48-timers testresultater har blitt validert av en ekstern
hudlege for å vise at produktene skal være «ikke-irriterende».

Kontakt oss:
Tork XX
SCA Hygiene Products XX Ltd
Adresse
Adresse
Adresse
SCA Hygiene Products AB,
405 03 Gøteborg, Sverige
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