
S4 - Tork Dispensers Foam

Tork Mild Schuimzeep (Cosmetisch)

Artikel 520501

Uiterlijk White foam

Systeem S4 - Tork Dispensers
Foam

Zeepgeur Fresh scent

Volume 1000 ml

no_of_doses ≈2500

Kleur transparent

Bied verzorging voor alle huidtypes. Tork Mild Foam Soap heeft
een frisse geur en bevat vochtinbrengende, verzorgende
ingrediënten. Ze zorgt voor een rijk en crèmeachtig schuim voor
zachte handreiniging. Geschikt voor de schuimzeepdispensers van
Tork, die eenvoudig te gebruiken zijn en elke gebruiker een goede
handhygiëne bieden.

Rijke, verzorgende ingrediënten die de
huid hydrateren

Gecertificeerd met het EU Ecolabel, een
keurmerk dat staat voor hoge
milieuprestaties.

Snel en eenvoudig te vullen, zoals
bewezen door de certificering voor
eenvoudig gebruik van het Zweedse
Reumafonds (SRA)

De afgesloten fles met doseerpomp voor
eenmalig gebruik garandeert een goede
hygiëne en vermindert het risico op
kruisbesmetting

De fles trekt vacuüm naarmate de inhoud
wordt gebruikt, waardoor afval wordt
verminderd

www.tork.be



Kies een dispenser

561600 460010 561608

Alternatieve producten

520901 520801 520701

ProductcertificatenProductcertificatenProductcertificatenProductcertificaten

Contact

Essity Belgium SA-NV

Culliganlaan 1D
1831 DIEGEM    
België

Tel no:     +32 2 766 05 11
Fax:        00800 9574 2540
E-mail:    info@tork.be

 
Verzendgegevens

Consumentenverpakking Colli (trp) Pallet

EAN 7322540507522 7322540507539 7322540528312

Aantal 1 6 480

Consumentenverpakkingen - 6 480

Hoogte 240 mm 265 mm 1475 mm

Breedte 92 mm 196 mm 800 mm

Lengte 92 mm 290 mm 1200 mm

Inhoud (ml) 2 dm3 15.1 dm3 1.2 m3

Nettogewicht 1034 g 6.2 kg 496.32 kg

Totaalgewicht 1099 g 6.9 kg 548.24 kg

Verpakkingsmateriaal Plastic bottle Carton -
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Technical data

Ingrediënten Aqua, Glycerin, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Cocoamphoacetate, Sodium Lauroyl Glutamate, Citric
Acid, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Parfum, Propylene Glycol, Hydrogenated Palm Glycerides
Citrate, Tocopherol, Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Tatrasodium Iminodisuccinate

pH ~ 5

Method Of Use Breng één dosering aan op natte handen. Wrijf goed in en spoel grondig af met schoon, stromend water.
Droog af met papieren handdoeken voor eenmalig gebruik

Schap datum 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

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 inzake dierproeven.
Het product voldoet aan de REACH-regelgeving EG/1907/2006 en zijn wijzigingen.
Volgens verdragen 13 en 16 van de Europese Verordening (EC) nummer 1223/2009 van het Europees
Parlement en van de raad aangaande cosmetische producten zijn de producten voorzien van
CPNP.CPNP-registratienummer: 1169771

CertificeringenCertificeringenCertificeringenCertificeringen ISO 2271 (Good Manufacturing Practice)
ISO 9001 & 13485 (Kwaliteitsmanagementsysteem)
ISO 14001 (Milieumanagementsysteem)                         EU Ecolabel  licentienummer (SE/030/02)

Safety Data Sheet Beschikbaar op de website van Tork

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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www.tork.beEssity is a leading global hygiene and
health company


