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Artikel 511404

Färg Transparent

Förebygg infektioner med Tork Alkoholskum Handdesinfektion med
75 % (v/v) denaturerad alkohol som inte behöver tvättas av. Idealisk
för handrengöring när du inte har tillgång till vatten, i synnerhet på
offentliga platser. Uppfyller kraven i den europeiska standarden
EN 1500.

Effektiv formulering – uppfyller kraven i EN
1500
Rikligt skum som är lätt att sprida ut och är
parfym- och färgfritt
Fristående flaska för flexibel placering
Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid
etiketten och produktinformationen innan
användning



LeveransdataLeveransdataLeveransdataLeveransdata
Konsumentförpackning Transportförpackning Pall

EANEANEANEAN 7322540958881 7322540958904 7322540958898

AntalAntalAntalAntal 1 12 660

KonsumentförpackningarKonsumentförpackningarKonsumentförpackningarKonsumentförpackningar - 12 660

HöjdHöjdHöjdHöjd 180 mm 205 mm 1175 mm

BreddBreddBreddBredd 58 mm 248 mm 800 mm

LängdLängdLängdLängd 95 mm 294 mm 1200 mm

VolymVolymVolymVolym 1 dm3 15 dm3 0,8 m3

NettoviktNettoviktNettoviktNettovikt 340 g 4,1 kg 224,4 kg

BruttoviktBruttoviktBruttoviktBruttovikt 404 g 5 kg 275 kg

MaterialMaterialMaterialMaterial Plastpåse Kartong -

Alternativa ProdukterAlternativa ProdukterAlternativa ProdukterAlternativa Produkter
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HudvårdsinformationHudvårdsinformationHudvårdsinformationHudvårdsinformation

IngredienserIngredienserIngredienserIngredienser
Aktiva ingredienser:Aktiva ingredienser:Aktiva ingredienser:Aktiva ingredienser:

65 % (w/w) ethanol, 10 % (w/w) propan-1-ol, < 0,1 % (w/w) propan-2-ol

Andra ingredienser:Andra ingredienser:Andra ingredienser:Andra ingredienser:

Aqua, propylalkohol, Bis-PEG 12 dimetikon, kokosglukosid, glyceryloleat, PEG-200 hydrogenerad glyceryl-
palmat, PEG-7 glycerylkockoat, behentrimoniumklorid, dihydroxypropyl PEG-5 linolammoniumklorid,
isopropylalkohol

AnvändningsmetodAnvändningsmetodAnvändningsmetodAnvändningsmetod Se till att händerna är rena och torra före användning.

För allmän hygien:För allmän hygien:För allmän hygien:För allmän hygien:

Applicera 1–2 doser (hela handen ska vara blöt) och gnugga ordentligt tills händerna är torra (15–30 sekunder).

För desinfektion i enlighet med EN 1500:För desinfektion i enlighet med EN 1500:För desinfektion i enlighet med EN 1500:För desinfektion i enlighet med EN 1500:

Applicera 3 ml, sprid ut jämnt och gnugga under 30 sekunder tills händerna är torra.

HållbarhetstidHållbarhetstidHållbarhetstidHållbarhetstid Utgångsdatum är 36 månader efter produktionsdatum och finns tryckt på förpackningens inner- och yttersida.
Förvara i originalförpackning. Skydda produkten mot starkt solljus. Undvik extrema temperaturer och förvara i
temperaturer på mellan 4 °C och 30 °C.

AnvändningsinstruktionerAnvändningsinstruktionerAnvändningsinstruktionerAnvändningsinstruktioner Använd desinfektionsmedel på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.
Undvik ögonkontakt. Vid ögonkontakt, skölj omedelbart med en stor mängd vatten (under minst 10 minuter) och
sök medicinsk rådgivning. För mer information, se säkerhetsdatabladet.

I enlighet med gällande regelverkI enlighet med gällande regelverkI enlighet med gällande regelverkI enlighet med gällande regelverk De biocidprodukter som säljs under varumärket Tork följer förordningen om biocidprodukter (EU) nr 528/2012
och är godkända för personlig hygien. Produkterna är registrerade och godkända i respektive försäljningsland.
Produkterna överensstämmer med REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006 och dess tillägg. Alla ingredienser
som inte är biocider uppfyller EU:s kosmetikaförordning (EG) nr 1223/2009 och anses vara säkra för människors
hälsa när de används under normala eller rimligen förutsebara förhållanden. Biocidprodukterna tillverkas i enlighet
med god tillverkningssed (GMP).

Registreringar biociderRegistreringar biociderRegistreringar biociderRegistreringar biocider DE: N-58695
DK: PR. Nr. 2417572
EE: 1306/15
FI: 427284
LUX: 128/16/L
LT: Nr. 11 (11.1)-(A-01VNO601554-15-95)-BSV-7043
LV: LV0203 2015/1602
NO: 320166
SE: 535728-0
CH: CHZN4305
SK: bio/124/D/15/CCHLP
IRL: Pcs no 98122

CertifieringCertifieringCertifieringCertifiering ISO 22716 (God tillverkningssed)
ISO 9001 och 13485 (Kvalitetshanteringssystem)
ISO 14001 (Miljöhanteringssystem)

SäkerhetsdatabladSäkerhetsdatabladSäkerhetsdatabladSäkerhetsdatablad Följ rekommendationerna på säkerhetsdatabladen för säker användning och hantering av produkterna. Dessa
finns tillgängliga i alla obligatoriska lokala versioner på Tork webbplats, i enlighet med de aktuella rättsliga kraven för
dessa regioner (t.ex. i enlighet med CLP för Europa).

VersionVersionVersionVersion 1



KontaktKontaktKontaktKontakt
Essity Hygiene and Health AB
Telefon:
031-746 17 00
E-postadress :
information.tork@essity.com

Mikrobiologiska dataMikrobiologiska dataMikrobiologiska dataMikrobiologiska data
Effektiv mot Testmetod Testvillkor Testets

varaktighet Beskrivning av test

BakterieBakterieBakterieBakterie
EN 1500: hygienisk handrengöring 3 ml 30

sekunder
Escherichia coli K12
NCTC 10538

EN 1276: Bakteriedödande aktivitet för
livsmedels-, industriella, bostads- och
institutionella miljöer

Nedsmutsade
förhållanden

Staphylococcus aureus,
Enterococcus hirae, Escherichia
coli & Pseudomonas aeruginosa

Jäst och svampJäst och svampJäst och svampJäst och svamp EN 1275: Grundläggande svamp- eller
jästdödande effekt 1 minut Candida albicans, Aspergillus

niger

EN 1650: Svampdödande verkan för
livsmedels-, industriella, bostads- och
institutionella miljöer

15 minuter Candida albicans, Aspergillus
brasilliensis

MykobakterierMykobakterierMykobakterierMykobakterier EN 14348: Tuberculocidal effekt inom hälso-
och sjukvården

Rena
förhållanden

30
sekunder Mycobaterium terrae

VirusVirusVirusVirus Produkten är virucidal inom 30 sekunder mot
fågelinfluensavirus H3N8 och H3N2, och mot
mänskligt rhinovirus (ändrad EN 14476).
Produkten är virucidal inom 30 sekunder mot
mänskligt rotavirus (enligt DVV:s och RKI:s
riktlinjer).

Amerikansk standardAmerikansk standardAmerikansk standardAmerikansk standard
In vitro-tid för avdödning av bakterier 15

sekunder
Har en snabb bakteriedödande
förmåga mot 29 bakterier vid en
exponeringstid på 15 sekunder

In vitro-tid för avdödning av jästsvampar 15
sekunder

Candida albicans, Candida
tropicalis

In vitro-tid för avdödning av virus 30
sekunder

Herpes simplex typ 1, HIV,
influensa typ H1N1
(svininfluensa)
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