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Tork Toalettsitsrengöring

Artikel 420302

Appearance Gel

System S2 - System Flytande
Tvål Mini

Tvåldoft Alkohol doft

Volym 475 ml

Antal doser ≈475

Färg Transparent

Tork Toalettsitsrengöring ger besökarna extra trygghet och
komfort. Få en renare sits med en dos toalettsitsrengöring på en
bit toalettpapper. Passar i Tork Dispenser Flytande Tvål Mini som är
enkel att använda. 

Rengöring för en extra hygienisk toalettsits

Komfort: lätt att sprida ut, lämnar inga
rester och hjälper till att neutralisera dålig
lukt

Dokumenterat snabb och enkel påfyllning
med certifiering för enkel användning av
Svenska Reumatikerförbundet

Försluten flaska med engångspump ger
bättre hygien och minskar risken för
korskontaminering

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

www.tork.se



Välj en dispenser

561000 561008 511052

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 7322540390865 7322540390872 7322540424133

Antal 1 8 768

Konsumentförpackning - 8 768

Höjd 164 mm 184 mm 1622 mm

Bredd 92 mm 196 mm 800 mm

Längd 92 mm 392 mm 1200 mm

Volym 1.4 dm3 14.1 dm3 1.4 m3

Nettovikt 452 g 3.6 kg 347.3 kg

Bruttovikt 485 g 4.1 kg 393.1 kg

Förpackningsmaterial Plastpåse Kartong -
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Technical data

Ingredienser Aktiva ingredienser
Alcohol Denat. <20 g/100 g, Isopropyl Alcohol <5 g/100 g

pH 6.5

Användningsmetod Applicera en till två doser på ett papper för städning och avtorkning av toalettsitsen.

Hållbarhetstid Utgångsdatum är 72 månader efter produktionsdatum och datumet finns tryckt på inner- och
ytterförpackning. Förvara på en torr, sval och välventilerad plats. Relativ luftfuktighet i rummet > 50 %.
Förvara inte i direkt solljus. Förvara i transportlåda mellan 0 och 30 grader C

Användningsinstruktioner Använd rengöringsmedel på ett säkert sätt. 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 regelverk I enlighet med 453/2010 och 1272/2008
Klassificering i enlighet med 1272/2008 brandfarliga vätskor (kategori 3).
Klassificeringar i enlighet med 1999/45/EG.
Etikettinformation i enlighet med 1272/2008.

Registreringar biocider

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

Säkerhetsdatablad För säker användning och hantering av produkterna, följ rekommendationerna på säkerhetsdatabladen.
Dessa finns tillgängliga på webbplatsen i alla obligatoriska lokala versioner, i enlighet med de aktuella
rättsliga kraven för dessa regioner (t.ex. i enlighet med CLP för Europa).
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www.tork.seEssity is a leading global hygiene and
health company


