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Tork Hair & Body Flytande Tvål

Artikel 420601

System S1 - Liquid soap system

Utseende Pärlvit

Doft Fräsch Unisex

Volym 1000 ml

Antal doser 1000

Färg ljusblå

Tork Hair Body Flytande Tvål är duschtvål och schampo i ett, vilket
gör den till ett lämpligt alternativ för hotell, skolor och
idrottsanläggningar. Den har en mild formulering, med uppfriskande
unisexdoft om ger huden och håret en mjuk och behaglig känsla.
Passar i Tork Dispenser Flytande Tvål som är enkel att använda
och ger alla användare utmärkt handhygien.

En kombination av duschtvål och
schampo i en mild formulering som ger din
hud och ditt hår en mjuk känsla

Bevisat mild mot huden i dermatologiska
tester.

Certifierat enkelt underhåll och intuitiv
påfyllning på mindre än 10 sekunder

Hygienisk: försluten refillflaska med
engångspump minskar risken för
smittspridning

Flaskan krymper ihop efter hand som den
används, vilket minskar avfallsvolymen

www.tork.se



Välj en dispenser

560100 560008 560000

Alternativa produkter

420901 420501 420401

Miljömärkningar/Fördelar

Kontakt

Essity Hygiene and Health AB
Professional Hygiene
Broplatsen 3
431 31 Göteborg 

Telefon: 031-746 17 00
E-post: information.tork@essity.com

 
Leveransdata

Konsumentförpackning Transportförpackning Pall

EAN 7322540394320 7322540394337 7322540423952

Antal 1 6 480

Konsumentförpackning - 6 480

Bredd 240 mm 260 mm 1450 mm

Höjd 92 mm 196 mm 800 mm

Längd 92 mm 290 mm 1200 mm

Volym 2.03 dm3 14.78 dm3 1.18 m3

Nettovikt 1037 g 6.2 kg 497.8 kg

Bruttovikt 1083 g 6.7 kg 539.4 kg

Förpackningsmaterial Plastic bottle Carton -
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Technical data

Ingredienser Aqua
Sodium Laureth Sulfate
Sodium Chloride
Cocamidopropyl Betaine
Glycerin
Glycol Distearate
Phenoxyethanol
Parfum
Citric Acid
Benzoic Acid
Sodium Benzoate
CI 42090
CI 17200

pH ~ 5

Användningsmetod Applicera 1 ml på våta händer eller/och hår. Löddra och skölj noggrant med rent rinnande vatten. Torka
med engångspapper eller textilhanddukar

Hållbarhetstid Utgångsdatum är 72 månader efter produktionsdatum och datumet finns tryckt på inre och yttre
förpackning. Förvara i transportlåda mellan 0 och 30 grader

I enlighet med gällande regelverk De kosmetiska tvålarna som säljs under varumärket Tork är tillverkade i enlighet med god
tillverkningssed (Good Manufacturing Practices, GMPs).
Produktens säkerhet har analyserats i enlighet med artikel 10 i EU:s kosmetikaförordning (EG)
nr 1223/2009 och anses vara säker för människors hälsa när den används under normala eller rimligen
förutsebara förhållanden. Ingen märkbar fara för människors hälsa eller för miljön förväntas. Tvålen följer
EU:s regelverk om djurförsök.
Produkten överensstämmer med REACH-förordningen EG/1907/2006 och dess tillägg.
Produkterna har, i enlighet med artiklarna 13 och 16 i EU-parlamentets förordning (EG) nr 1223/2009 och
det Europeiska rådets förordning om kosmetiska produkter, anmälts till CPNP-
registreringsnummer: 1169637

CertifieringCertifieringCertifieringCertifiering ISO 22716 (God tillverkningssed)
ISO 9001 och 13485 (Kvalitetshanteringssystem)
ISO 14001 (Miljöhanteringssystem)
EU Ecolabel  licensnummer (SE/030/02)

Säkerhetsdatablad Tillgängligt på Tork webbsida

Produkttest Dermatologiskt test: Resultaten från de 48 timmar långa testerna på hud har validerats av en extern
dermatolog
för att visa att produkten är ”icke-irriterande”
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www.tork.seEssity is a leading global hygiene and
health company


