
S35 - Spray Soap Dispenser

Tork Spray Zeep Original

Artikel 470038

Systeem S35

Aantal doseringen 2666

Uitstraling spray

Geur Geparfumeerd

Inhoud (ml) 800 ml

Kleur Groen

Bied meer met minder. Tork Sprayzeep levert 2.650 doseringen van
een fris geurende handzeep die zacht is voor de huid. Deze zeep is
ideaal voor drukbezochte sanitaire ruimten waar efficiëntie
vooropstaat.

Hoge capaciteit - gedoseerd om
overgebruik te voorkomen

www.tork.nl



Contact

Essity Netherlands B.V.

Arnhemse Bovenweg 120 
3708 AH ZEIST   
Nederland

Tel no:    030 - 698 4600

Fax:        00800 9574 2540

E-mail:    info@tork.nl

 
Verzendgegevens

Consumentenverpakking Colli (trp) Pallet

EAN 8710499089630 5010195550698 8710499257343

Aantal 1 6 882

Consumentenverpakkingen - 6 882

Hoogte 75 mm 170 mm 1340 mm

Breedte 80 mm 185 mm 800 mm

Lengte 75 mm 235 mm 1200 mm

Inhoud (ml) 0.45 dm3 7.39 dm3 1.09 m3

Nettogewicht 811 g 4.9 kg 715.3 kg

Totaalgewicht 822 g 5.8 kg 855.83 kg

Verpakkingsmateriaal Plastic bag Carton -
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Technische data

Ingrediënten Water, natriumlaurylethersulfaat, natriumchloride, PEG-6 capryl-/caprineglyceriden,
natriumstyreen/-acrylaten, copolymeer, citruszuur, benzylalcohol, methylchloroisothiazolinone,
methylisothiazolinone, trideceth-7, 2-broom-2-nitropropaan-1,3-diol, natriumlaurylsulfaat,
triethyleenglycol, propyleenglycol, magnesiumnitraat, magnesiumchloride. 

pH ~5

Gebruiksmethode Breng de zeep aan op natte handen, wrijven, afspoelen, en afdrogen met een papieren handdoek voor
eenmalig gebruik.

Schap datum Vervalt 24 maanden na productiedatum die te vinden is op de binnen- en buitenverpakking. Bewaren in
kartonnen doos tussen de 0 en 30 graden Celsius.

Naleving van de regelgeving De cosmetische zepen die verkocht worden onder het merk Tork worden geproduceerd in
overeenstemming met ‘good manufacturing practices’ (GMP’s). Het product is op veiligheid beoordeeld
in overeenstemming met artikel 10 van de Cosmeticaverordening (EG) nr. 1223/2009 en wordt als veilig
beschouwd voor de volksgezondheid wanneer het wordt gebruikt onder normale of redelijkerwijs te
verwachten omstandigheden. Er wordt geen belangrijk risico voor de volksgezondheid of het milieu
verwacht. De zeep voldoet aan de EU-regelgeving over dierproeven. Het product is in
overeenstemming met de REACH-verordening EG/1907/2006 en zijn amendementen. Volgens de
artikelen 13 en 16 van de Europese Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en van
de raad aangaande cosmetische producten zijn de producten voorzien van CPNP.CPNP-
notificatienummer: 1540644 

CertificeringenCertificeringenCertificeringenCertificeringen ISO 22716 (Goede productiepraktijken - GMP)ISO 9001 & 13485 (Kwaliteitsbeheersysteem)ISO 14001
(Milieubeheersysteem) 

Safety Data Sheet Veiligheidsinformatieblad beschikbaar op de Tork-website

Producttesten Dermatologische test: De resultaten van een test van 48 uur met enkele patch zijn gevalideerd door een
externe dermatoloog en hebben aangetoond dat het product ‘niet-irriterend’ is.
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