
 

Tork Alkohol Hånddesinficering, flydende

Tork Alkohol Hånddesinficering, flydende, er  
et effektivt desinficeringsmiddel. Den er ideel,  
når der ikke er adgang til vand. Den efterlader 
ingen klistrede rester i hænderne, heller ikke 
ved hyppig brug. Den er uparfumeret og 
indeholder fugtende ingredienser, der beskytter 
hænderne. 

Fås også i en 500 ml flaske med pumpe, som 
kan placeres hvor som helst. 

Artikel 420110 

System S1 

Størrelse ml 1 000

Dosering ~1 ml

Kvalitet Premium

Farve Transparent

Form Flydende 

Duft Ikke parfumeret 

Refillens vigtigste egenskaber  
og fordele:
-  Effektiv: Effektiv mod et bredt 

spektrum af uønskede organismer. 
-  Hygiejnisk: Engangs-refill beholder 

og pumpe reducerer risikoen for 
krydskontaminering. 

-  Bæredygtig: Refill-beholderen kan 
gøres flad efter brug og mindsker 
affaldsvolumen.

-  Premium kvalitet: Fugtende 
egenskaber, sikrer mod udtørring 
ved hyppig brug, uden at efterlade 
klistrede rester.  
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Tekniske informationer

Ingredienser Aktive ingredienser:
80% (w/w) / 85% (v/v) Etanol, Denatureret. 

Andre ingredienser:
Denatureret alkohol, Vand, Panthenol,  
Glycerin, Cetylalkohol, Propylenglycol. 

Brugsanvisning Hænderne skal være rene og tørre før brug. 

Til generel hygiejne: 
Påfør 1-2 doser (hænderne skal smøres helt ind)  
og gnid hænderne grundigt indtil de er tørre, 15-30 sekunder). 

Til desinficering ifølge EN1500:
Påfør 3ml gnid hænderne i 30 sekunder til de er tørre.

Holdbarhed 36 måneder og 6 måneder efter åbning af beholderen.
Skal opbevares i den originale beholder.
Beskyt produktet mod stærk sollys. Undgå ekstreme temperaturer. 

Håndtering Sikker brug af desinfektionsmidlet.
Læs altid oplysningerne på etiketten og produktinformationen før brug.  
Undgå kontakt med øjnene. Skulle produktet komme i øjnene, skylles 
omgående med masser af vand (i mindst 10 minutter). Søg læge.  
Find mere information i Sikkerhedsdatablad. 

Regulativer Biocidprodukterne som markedsføres under Tork mærket er i overensstem-
melse med Biocidforordningen (EU) Nr. 528/2012 og er godkendte til hygiejne-
formål hos mennesker. Produkterne er registrerede og godkendte i de respek-
tive lande, hvor de sælges. Produkterne er i overensstemmelse med REACH 
regulativet (EC) Nr. 1907/2006 og dets tilføjelser. Alle ikke-biocide ingredienser 
er i overensstemmelse med Kosmetikfordning (EC) Nr. 1223/2009 og anses 
for at være sikker for menneskers helbred, når de bruges under normale eller 
rimeligt forudsigelige forhold. Biocidprodukterne er fremstillet i overensstem-
melse med God Fremstillingspraksis (GMP).

Certificeringer ISO 2271 (God fremstillingspraksis)
ISO 9001 & 13485 (Kvalitetsstyringssystem) 

Sikkerhedsinformation For sikker brug og håndtering af produkterne, følg venligst anbefalingerne 
beskrevet i Sikkerhedsdatabladene for hvert produkt.  
Disse er tilgængelige på Torks hjemmeside i alle lokale versioner som  
påkrævet ifølge gældende lovkrav for hver region (fx i ifølge CLP for Europa). 

GHS02

-  Tork hudplejedispenser i design, 
der er bevisligt nem-at-bruge, og 
fremmer god håndhygiejne. 

-  Forseglet refill-beholder 
med engangspumpe giver 
optimal hygiejne, forbygger 
krydskontaminering og sikrer nem 
genopfyldning. 

-  Alsidig dispenser, kan bruges til et 
komplet udvalg af S1 refill-produkter 
som sæber og hånddesinficering. 

-  Fås med albuegreb til touch-
free betjening for at forebygge 
krydskontaminering via hænderne. 

-  Tork hudplejedispenser til S1 refills 
fås i højglans hvid eller sort. 

Tork Dispenser  
Sæbe (S1)
560000 hvid 
560008 sort 

Tork Dispenser  
Sæbe –  
m. albuegreb (S1) 
560100 hvid 
561008 sort 

Kompatible dispensere:
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Mikrobiologiske tests
Effektiv mod Testmetode Testforhold Test Testorganismer 

Bacteria EN 1500
Hygiejnisk  
håndrensemiddel 

3ml 30 sekunder E. coli  K12

EN 12791
Kirurgisk  
hånddesinficering 

6ml 90 sekunder Normal hudflora 

EN 13727
Baktericid aktivitet i 
medicinske omgivelser 

Urene 
omgivelser, 
inklusiv blod 

15 sekunder S. aureus, E. coli K12,  
P. aeruginosa, E. hirae

EN 1040
Basal baktericid aktivitet  

15 sekunder S. aureus, P. aeruginosa

EN 1276
Baktericid aktivitet til 
fødevare-, industri-, 
hjem- og institutions 
omgivelser 

Rene og 
urene 
omgivelser 

15 sekunder S. aureus, E. coli,  
P. aeruginosa, E. hirae

Gær og Fungus EN 1275
Basal fungicid eller 
anti-gær 

Rene 
omgivelser 

30 sekunder 
2 minutter 

C. albicans (30 sek.) og  
A. niger (2 min.) 

EN 13624  
Fungicid aktivitet til 
medicinske omgivelser 

Urene 
omgivelser, 
inklusiv blod 

30 sekunder 
1 minut

C. albicans (30 sek.) og  
A. niger (1 min.) 

EN 1650
Fungicid aktivitet til 
fødevare-, industri-, 
hjem- og institutions 
omgivelser

Urene 
omgivelser 

30 sekunder 
 2 minutter 

C. albicans (30 sec)  
og A. niger (2 min.) 

Mycobakterier EN 14348
Mycobakteriel aktivitet til 
medicinske omgivelser, 
inkl. desinficering af 
instrumenter 

Urene 
omgivelser, 
inklusiv blod 

60 sekunder 
15 sekunder 

M. avium (60 sek.) og  
M. terrae (15 sek.) 

Virus EN 14476
Virucid aktivitet til  
human medicin

Rene 
omgivelser 

30 sekunder 
1 minut
2 minutter 

Murine Norovirus (30 
sek.) Adenovirus (1 min.) 
og Poliovirus (2 min.

Alle kappeklædte, som fx  
HIV, SARS Corona, HBV, HCV, Influenza, H1N1, H5N1 osv.
Alle ikke-kappeklædte, som fx  
Poliovirus, Adenovirus osv.
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Kontakt os:
SCA Hygiene Products Danmark 
Professional Hygiene 
Gydevang 33  
DK-3450 Allerød

Tlf: +45 48 16 82 44 
E-mail: tork.dk@essity.com

Refill og shipping data
Forbruger enhed Transport enhed

EAN (1000 ml) 7322540754186 7322540754193

Enheder pr. kasse 1 6

Materiale MDPE flaske Bølgepap

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

EAN (500 ml) 7322540754223 7322540754230

Enheder pr. kasse 1 12

Materiale PEHD flaske Bølgepap

Mål H184 x B57 x L 70 mm H185 x B230 x L 254 mm

Tork Alkohol 
Hånddesinficering, 
flydende, 1000 ml (S1) 
420110 

Tork Alkohol 
Hånddesinficering, 
flydende, 500 ml  
(Flaske med pumpe) 
511110

Fås også i følgende 
emballageenheder:


