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Essity
artikelnummer

520201

Systeem S4 - Foam soap
system

Kleur Transparant

Verschijning White Foam

Geur Zonder parfum

Inhoud (ml) 1000 ml

Aantal
doseringen

2500

Ondersteun uw duurzaamheidsambities zonder concessies te doen
aan handhygiëne met de nieuwe Tork Zuivere Schuimhandzeep,
geformuleerd met een beperkt aantal ingrediënten, 99% van
natuurlijke oorsprong. Past in Tork Vloeibare en Sprayzeep Dispensers
om tijd te besparen en gemak in onderhoud.

Belangrijkste voordelen:Belangrijkste voordelen:Belangrijkste voordelen:Belangrijkste voordelen:
- 99% van de ingrediënten is van natuurlijke
oorsprong.
- De wasingrediënten zijn van hernieuwbare
bronnen (plantaardige oorsprong) en
geselecteerd vanwege hun lagere impact op
het waterleven*  *)Gebaseerd op het EU
Ecolabel, CDV (Critical Dilution Volume)
gerelateerd aan giftigheid voor
waterorganismen is onder de vermelde limiet
en is 2 keer lager dan de formule voor Tork
Milde Schuimzeep
- De formule is snel biologisch afbreekbaar* *)
Gebaseerd op externe labtest volgens
OECD301B
- 35% lager waterverbruik* *) *Gebaseerd op
een interne paneltest voor een vergelijking
met Tork Milde Schuimzeep
- Gecertificeerd als gemakkelijk in onderhoud
*. Intuïtief vullen in minder dan 10 seconden **
* gecertificeerd door het Zweedse Reumafonds
(SRA), getest door mensen met beperkte
kracht in hun handen ** Gebaseerd op interne
paneltest naar de vultijd van zeep
- In de fabriek verzegelde fles meteen nieuwe
pomp voor elke vulling helpt het risico op
besmetting te verminderen



VerzendgegevensVerzendgegevensVerzendgegevensVerzendgegevens
Consumentenverpakking Colli (trp) Pallet

EANEANEANEAN 7322541282947 7322541282954 7322541369136

AantalAantalAantalAantal 1 6 480

ConsumentenverpakkingenConsumentenverpakkingenConsumentenverpakkingenConsumentenverpakkingen - 6 480

HoogteHoogteHoogteHoogte 240 mm 265 mm 1475 mm

BreedteBreedteBreedteBreedte 92 mm 196 mm 800 mm

LengteLengteLengteLengte 92 mm 290 mm 1200 mm

Inhoud (ml)Inhoud (ml)Inhoud (ml)Inhoud (ml) 2 dm3 15,1 dm3 1,2 m3

NettogewichtNettogewichtNettogewichtNettogewicht 1034 g 6,2 kg 496,3 kg

TotaalgewichtTotaalgewichtTotaalgewichtTotaalgewicht 1099 g 6,9 kg 548,2 kg

VerpakkingsmateriaalVerpakkingsmateriaalVerpakkingsmateriaalVerpakkingsmateriaal Plastic bottle Carton -

Productcertificaten:Productcertificaten:Productcertificaten:Productcertificaten:



ContactContactContactContact
Mark De Jong
Essity Netherlands B.V.
Bedrijfstelefoon:
+31 30 698 46 42
Bedrijfs mobiele telefoon:
+31 6 2783 2715
E-mail:
mark.de.jong@essity.com

SkinCareInfoSkinCareInfoSkinCareInfoSkinCareInfo

Aqua, Glycerin, Coco-Glucoside, Glycolipids, Sodium Lauroyl Methyl Isethionate, Lactic Acid, Xanthan Gum,
Sodium Gluconate, Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, Sodium Benzoate

5

Maak de handen nat, doseer 1 pompje zeep of voldoende om beide handen te bedekken. 20 seconden wrijven
en afspoelen met water. Droog af met papieren handdoeken voor eenmalig gebruik.

Vervalt 36 maanden na productiedatum die te vinden is op de binnen- en buitenverpakking. Bewaren in
kartonnen doos tussen de 0 en 30 graden Celsius. 

De cosmetische zepen die verkocht worden onder het merk Tork, worden geproduceerd in overeenstemming
met ‘good manufacturing practices’ (GMP’s).
De producten zijn op veiligheid beoordeeld in overeenstemming met artikel 10 van de Cosmeticaverordening (EG)
nr. 1223/2009 en worden 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 zepen voldoen aan de EU-regelgeving over dierproeven.
Alle producten van Tork zijn in overeenstemming met de REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006 en zijn
amendementen. Volgens artikelen 13 en 16 van verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en
de Raad betreffende cosmetische producten, zijn de producten aangemeld bij CPNP.
CPNP-registratienummer:3609595
CPNP-registratienummer:3609620
Er is een test op biologische afbreekbaarheid uitgevoerd (OECD 301 B): de hele formule moet als gemakkelijk
biologisch afbreekbaar worden beschouwd.
De inhoud heeft een voor 99% natuurlijke oorsprong *Raadpleeg de algemene samenstelling van de formule
(gebaseerd op ISO16128)

Beschikbaar op de Tork-website

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 (Menselijke 48 uur semi-occlusieve patch-test onder
dermatologische controle) CDV (Critical Dilution Volume) gerelateerd aan giftigheid voor waterorganismen
Laboratoriumtest uitgevoerd door derden volgens OECD301B, Bewezen gemakkelijk biologisch afbreekbare De
inhoud heeft een natuurlijke oorsprong (gebaseerd op ISO16128). Ingrediënten met claims zijn gecertificeerd
volgens ISO16128. Gebruik test voor het meten van het waterverbruik
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