
S4 - Vaahtosaippua -järjestelmä

Tork odor-control nestesaippua käsienpesuun, 1
000 ml UUSI

Tuotenro 424011

Järjestelmä S4

Annosmäärä 1000

Ulkonäkö neste

Tuoksu hajusteeton

Määrä 1000 ml

Väri Läpinäkyvä

Keittiösaippua, joka auttaa poistamaan käsistä rasvaa ja
hajuja. Hajusteeton ja väriaineeton saippua. Todistettu
dermatologisissa testeissä ihoystävälliseksi normaalille ja
kuivalle iholle sekä sopivaksi usein toistuvaan käyttöön.
Sopii Tork annostelijoihin ihonhoitotuotteille, ja siksi
ylläpito on vain vähän aikaa vievää ja vaivatonta.

Hajustamaton, väriaineeton ja gluteeniton
– hellävarainen iholle

Auttaa poistamaan yleisiä elintarvikkeiden
hajuja käsistä, ihanteellinen
ammattikeittiökäyttöön

Todistetusti vaivaton ylläpitää*. Intuitiivinen
uudelleentäyttö alle 10 sekunnissa ** *
Ruotsin reumaliiton sertifioima, testanneet
henkilöt, joiden käsissä on rajallisesti
voimaa ** perustuu saippuan täyttöaikaa
koskevaan sisäiseen paneelitestiin

Tehtaalla suljettu pullo ja uusi pumppu
jokaiselle täyttöpakkaukselle auttaa
vähentämään kontaminaatioriskiä

Kestävä ja vankka rakenne sopii yhteen
sekä manuaalisten että sensorilla toimivien
annostelijoiden kanssa

www.tork.fi



Yhteensopivat tuotteet

561500

TuotesertifikaatitTuotesertifikaatitTuotesertifikaatitTuotesertifikaatit

Ota yhteyttä

Oy Essity Finland Ab
Itsehallintokuja 6
02600 Espoo

Puhelin: +358 9 506 881
tork.fi@essity.com

 
Toimitustiedot

Kuluttajayksikkö Kuljetusyksikkö Kuormalava

EAN 7322541284057 7322541284064 7322541369129

Kappaletta 1 6 480

Kuluttajayksiköt - 6 480

Korkeus 240 mm 265 mm 1475 mm

Leveys 92 mm 196 mm 800 mm

Pituus 92 mm 290 mm 1200 mm

Määrä 2.03 dm3 15.06 dm3 1.2 m3

Nettopaino 1044 g 6.3 kg 501.12 kg

Bruttopaino 1090 g 6.8 kg 542.72 kg

Pakkausmateriaali Plastic bottle Carton -
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Technical data

Ainesosat Water, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Cocoamphoacetate, Glycerin, Citric Acid, PEG-4,
Rapeseedamide, Zinc Ricinoleate, Phenoxyethanol, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Tetrasodium
Glutamate Diacetate, Tetrasodium Iminodisuccinate, Propane-1.3-diol, Benzoic Acid, Dehydroacetic
Acid, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Tocopherol  

pH ~5

Käyttötarkoitus Kastele kädet, annostele 1 annos saippuaa tai niin paljon, että sitä riittää kummallekin kädelle. Hiero
30 sekuntia ja huuhtele vedellä 30 sekunnin ajan. Pyyhi kuivaksi kertakäyttöisillä paperikäsipyyhkeillä.
Varoitus: vain ulkoiseen käyttöön

Käyttöikä Viimeinen käyttöpäivä on 60 kuukautta tuotteen valmistuksesta. Painettu sisä- ja ulkopakkaukseen.
Säilytys kuljetuslaatikossa 0–30 °C:ssa.

Sääntöjen noudattaminen Tork-tuotemerkillä kaupallistetut kosmeettiset saippuat valmistetaan hyvien valmistustapojen (GMP)
mukaisesti.
Tuotteiden turvallisuus on arvioitu EU:n kosmetiikka-asetuksen (EY) nro 1223/2009 artiklan 10 mukaisesti,
ja tuote katsotaan turvalliseksi ihmisille, kun sitä käytetään normaaleissa tai kohtuullisen ennakoitavissa
olosuhteissa.
Ihmisen terveyteen tai ympäristöön kohdistuvaa merkittävää vaaraa ei ole odotettavissa.
Saippuat täyttävät EU:n eläinkokeita koskevat asetukset.
Tuotteet ovat REACH-asetuksen EY/1907/2006 ja sen lisäysten mukaisia. Tuotteista on tehty ilmoitus
CPNP:hen Euroopan parlamentin ja neuvoston kosmeettisten valmisteiden ilmoituksia koskevan
asetuksen (EY) nro 1223/2009 artiklojen 13 ja 16 mukaisesti.

CPNP-rekisteröintinumero:3609620
UKCP-rekisteröintinumero:76349564
 (- Sisältö ei ole sama kuin kirkkaassa saippuassa, koska koostumukset ovat erilaiset) 

Tuotetesti Ulkopuolinen ihotautilääkäri on arvioinut 48 tunnin lapputestin tulokset, ja tuote on osoitettu
”ärsyttämättömäksi”
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www.tork.fiEssity is a leading global hygiene and
health company


