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Hârtie pentru tergeri Generale TorkHârtie pentru tergeri Generale TorkHârtie pentru tergeri Generale TorkHârtie pentru tergeri Generale Tork
Reflex ™  Plus

Informa ii legate de mediuInforma ii legate de mediuInforma ii legate de mediuInforma ii legate de mediu

Con inutCon inutCon inutCon inut Produsul este fabricat din

Fibre reciclate

Substan e chimice
Ambalajul este realizat din plastic sau din hârtie.

Material Fibre reciclate

Reciclarea hârtiei reprezint  o utilizare eficient  a resurselor, întrucât fibrele de lemn sunt folosite
de mai multe ori.

Calitatea i puritatea fibrelor recuperate sunt verificate atent în fiecare etap  a lan ului de
produc ie (colectare, sortare, transport, depozitare i utilizare) pentru a asigura produse sigure i
igienice.

Hârtia recuperat  poate fi produs  atât din ziare i reviste, cât i din de euri de hârtie de la
birouri. Alegerea tipului de hârtie reciclat  se face pentru fiecare produs, în func ie de cerin ele
specifice privind performan a i gradul de albire. Hârtia este dizolvat  în ap , sp lat  i tratat
cu substan e chimice la temperaturi ridicate, apoi este filtrat  pentru a se elimina impurit ile.
Albirea este un proces de cur are a fibrelor, folosit deseori. Scopul este de a ob ine o past  de
hârtie cât mai alb , dar i de a atinge un anumit nivel de puritate a fibrei care s  fie conform
cerin elor pentru produsele de igien  i, în unele cazuri, de a respecta normele de siguran
alimentar .
Albirea pastei de hârtie recuperat  se face cu agen i de în lbire care nu con in clor (peroxid de
hidrogen i ditionit de sodiu). Cu excep ia erve elelor Natural care nu sunt albite.
Pentru produse în lbite folosim agen i de în lbire (pentru albirea pastei de hârtie recuperat ).

Substan e chimiceSubstan e chimiceSubstan e chimiceSubstan e chimice Toate substan ele chimice (adjuvan ii tehnologici, precum i aditivii) sunt evaluate din punctul de
vedere al impactului asupra mediului înconjur tor, asupra s n t ii i siguran ei ocupa ionale i
asupra siguran ei produsului.
Folosim aditivi pentru asigurarea calit ii produselor:

• Agen i de înt rire pentru stare umed  (pentru lavete de hârtie i prosoape pentru mâini)
• Agen i de înt rire pentru stare uscat  (folosi i împreun  cu tratamente mecanice ale

pastei de hârtie pentru a realiza produse rezistente, cum ar fi lavetele de hârtie)

• Pentru hârtia colorat , sunt ad ugate vopseluri i agen i de fixare (asigur  rezisten a
culorii)

• Pe produsele tip rite sunt aplicate cerneluri tipografice (pigmen i cu materiale purt toare
i agen i de fixare)

• Pentru produsele cu mai multe straturi, folosim adesea adeziv solubil în ap , care
asigur  integritatea produsului

În majoritatea fabricilor noastre nu utiliz m în lbitori optici, dar ace tia apar des în compozi ia
hârtiei recuperate, deoarece sunt folosi i pentru hârtia de tip rit.
Nu folosim agen i de înmuiere pentru produsele profesionale de igien .
Calitatea ridicat  a produselor este garantat  de sistemele de management al calit ii i igienei
pe tot parcursul produc iei, depozit rii i transportului.
Pentru a men ine stabilitatea procesului i calitatea produselor, în procesul de fabricare a hârtiei
sunt folosite urm toarele substan e chimice/adjuvan i tehnologici:

• antispuman i (agen i tensioactivi i de dispersie)
• controlul pH-ului (hidroxid de sodiu i acid sulfuric)
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• aditivi de reten ie (substan e chimice care ajut  la aglomerarea fibrelor mici, pentru a
preveni pierderea de fibre)

• Substan e de acoperire (ajut  la controlul crepon rii hârtiei, pentru a o face moale i
absorbant )

Pentru refolosirea bracului i utilizarea fibrelor recuperate folosim:
• Aditivi pentru producerea pastei (substan e chimice care ajut  la ob inerea pastei de

hârtie)

• Agen i de floculare (substan e chimice folosite pentru a cur a cernelurile i aditivii din
hârtia recuperat )

• Agen i de în lbire (folosi i pentru albirea pastei de hârtie recuperat )
În procesul de cur are a apei reziduale folosim agen i de floculare i nutrien i pentru tratamentul
biologic, asigurându-ne c  fabricile noastre de hârtie nu au un impact negativ asupra calit ii apei.

Contactul cu alimentele Acest produs respect  cerin ele legislative pentru materialele care intr  în contact cu alimentele,
acest lucru fiind confirmat printr-o certificare extern  acordat  de un ter .  Produsul este sigur
pentru tergerea suprafe elor care intr  în contact cu alimentele i, ocazional, poate intra în
contact cu produse alimentare pentru perioade scurte de timp.

Certificare ecologicCertificare ecologicCertificare ecologicCertificare ecologic Acest produs este certificat prin eticheta ecologic  UE cu certificatul nr. SE/004/001.Acest
produs este certificat FSC® cu certificatul nr. TT-COC-002080.

Ambalaj Respectarea Directivei privind ambalajele si de eurile de ambalaje (94/62/CE): Da

Data cre rii articolului i ceaData cre rii articolului i ceaData cre rii articolului i ceaData cre rii articolului i cea
mai recent  revizuire amai recent  revizuire amai recent  revizuire amai recent  revizuire a
acestuia

Data emiterii: 04-07-2019

Data revizuirii: 31-01-2022

Produc ieProduc ieProduc ieProduc ie Acest produs este fabricat în HONDOUVILLE unitatea de produc ie FR i este certificat conform
ISO 9001, BRC-IoP, ISO 14001 (Environmental management systems), OHSAS 18001 i FSC
Chain-Of-Custody.
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