
W2 - System Kombirulle,W1 -
System Vägg- och Golvställ,W3 -

System Rulle i box

Tork Rengöringsduk Mjuk, W1/W2/W3

Artikel 510137

Rullängd 152 m

System W2 - System
Kombirulle,W1 - System
Vägg- och Golvställ,W3 -
System Rulle i box

Rullbredd 32 cm

Diameter,
rulle

25 cm

Antal ark 400

Arklängd 38 cm

Hylsa, Inre
diameter

7.1 cm

Lager 1

Tryck Nej

Dekor Nej

Färg Vit

Tork Rengöringsduk är en mångsidig rengöringsduk som är mjuk,
flexibel och stark. Den passar perfekt för lättare rengöringsuppgifter
och suger snabbt upp både olja och andra vätskor, vilket
underlättar städarbetet. Rullen som har hög kapacitet passar både
i Tork golvställ eller väggställ som har utvecklats med tanke på
säkerhet, effektivitet och tillförlitlighet. De har enkla påfyllnings-
och avrivningsfunktioner som ger möjlighet att dra av pappret med
en hand.

”exelCLEAN® teknik – för ett snabbare
och mer professionellt resultat”

Mjuk och flexibel för användning i trånga
utrymmen

Silikonfri rengöringsduk som inte lämnar
några spår på den avtorkade ytan

www.tork.se



Kontakt

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

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

 
Miljöinformation
Tork exelCLEAN® rengöringsdukar Cellulosamassa

Polyester
Polypropylen
Funktionella medel eller tillsatser

Råmaterial

Cellulosamassa Cellulosamassa produceras antingen av barrträd eller lövträd som kommer från hållbart förvaltade skogar.
Träflisorna kokas tillsammans med kemikalier för att avlägsna lignin som sitter mellan fibrerna.
Pappersmassan är blekt med antingen TCF (totally chlorine free) eller ECF (elementary chlorine free), dels för
att uppnå en ren, ljus och stark produkt och dels för att öka dess hygieniska och absorberande egenskaper.

Polyester Polyesterfibrer tillverkas av tereftalsyra och etylenglokol som reagerar till polyesterharts via kondensering. Det
smälta hartset spinns till fibrer med hjälp av spinnare och kyls ned med luft. Fibrerna kapas sedan till avsedd
fiberlängd.

Polypropylen Polypropylen eller polypropen är en termoplastpolymer som produceras med olja. Det smälta hartset spinns
till fibrer med hjälp av spinnare och kyls ned med luft. Fibrerna bildar ett nät.

Funktionella medel eller tillsatser Funktionella tillsatser kan bestå av våtstyrkemedel, antistatiska medel och vätmedel/tensider.

Kontakt med livsmedel Denna produkt uppfyller lagstadgade krav för material som kommer i kontakt med livsmedel, såsom
bekräftats genom externt godkännande som genomförs av tredje part. Produkten är säker för avtorkning av
ytor som kommer i kontakt med livsmedel och den kan även komma i kontakt med livsmedel under kortare
perioder.

Miljömärkning Denna produkt är inte godkänd för EU Ecolabel.

Förpackning Uppfyller kraven i direktivet för förpackning och förpackningsavfall (94/62/EG): Ja

Datum då artikeln utfärdades och senaste
revisionsdatum

Utfärdandedatum: 2017-03-22
Revisionsdatum: 2018-11-21

Produktion Denna produkt tillverkas på bruket i SUAMEER, NL.

Avyttring/destruktion av produkt Denna produkt används främst i industriella processer. I industriella processer kan produkten eventuellt
kontamineras med olika substanser under användningen. Detta avgör hur den använda produkten ska
hanteras/avyttras/destrueras. Om den används i industriella processer kontakta lokala myndigheter före
destruktion. Själva produkten är lämplig för förbränning.

Essity Hygiene and Health AB, 405 03
Göteborg, Sverige
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