
Tork Mild Sæbe

Vare 400505

System

Farve Lys gul

Giv dine gæster en alsidig sæbe med en frisk duft, som passer til
alle hudtyper. Tork Mild Sæbe med fugtende og genopbyggende
ingredienser, dokumenteret mild mod huden, til skånsom
håndvask. Instruktioner til hygiejnisk genopfyldning: Genopfyldelige
dispensere kan blive kontamineret med bakterier. Når man hælder
sæbe i halvtomme dispensere, stiger risikoen for bakterievækst,
hvilket minimerer den gavnlige effekt af håndvask. Dispensere og
pumper skal rengøres og desinficeres, inden de genopfyldes.
Kontakt din dispenserleverandør for oplysninger om, hvordan du
vedligeholder dit åbne dispensersystem. Forseglede systemer
leverer den bedste hygiejne.

Mild duft og med fugtende og
lipidgenopbyggende ingredienser, der
plejer huden.

Dokumenteret mild mod huden i en
dermatologisk test.

Instruktioner til hygiejnisk genopfyldning:
Genopfyldelige dispensere kan blive
kontamineret med bakterier. Når man
hælder sæbe i halvtomme dispensere,
stiger risikoen for bakterievækst, hvilket
minimerer den gavnlige effekt af at vaske
hænder. Dispensere og pumper skal
rengøres og desinficeres, inden de
genopfyldes. Kontakt din
dispenserleverandør for oplysninger om,
hvordan du vedligeholder dit åbne
dispensersystem. Forseglede systemer
leverer den bedste hygiejne.

www.tork.dk



ProduktcertifikaterProduktcertifikaterProduktcertifikaterProduktcertifikater

Kontakt

Essity Denmark A/S
Professional Hygiene  
Gydevang 33
DK-3450 Allerød 

Tlf: +45 48 16 82 44

E-mail: tork.dk.kundeservice@essity.com

 
Forsendelsesdata

Forbrugerenhed Transportenhed Palle

EAN 7322540070019 7310791052885 7322540008333

Stk. 1 3 108

Forbrugerenheder - 3 108

Bredde 285 mm 315 mm 1095 mm

Højde 128 mm 200 mm 800 mm

Længde 194 mm 400 mm 1200 mm

Volumen 7.08 dm3 25.2 dm3 0.91 m3

Nettovægt 5150 g 15.4 kg 556.2 kg

Bruttovægt 5355 g 16.4 kg 589 kg

Emballeringsmateriale Plastic pot Carton -



 
Tekniske informationer

Ingredienser Aqua
Sodium Laureth Sulfate
Sodium Cocoamphoacetate
Glycerin
PEG-4 Rapeseedamide
Citric Acid
Glycol Distearate
Sodium Chloride
Phenoxyethanol
Sodium Lauroyl Glutamate
Coco-Glucoside
Glyceryl Oleate
Parfum
Cocamidopropyl Betaine
Benzoic Acid
Propylene Glycol
Dehydroacetic Acid
Tetrasodium Iminodisuccinate
Sodium Benzoate
Hydrogenated Palm Glycerides Citrate
Tocopherol
CI 19140
CI 15985
Sodium Sulfate

pH ~ 5

Metode til brug Kom en dosis sæbe i de våde hænder, vask grundigt, skyl og tør med et engangs-
papirhåndklæde.

Holdbarhed Udløbsdatoen 72 måneder efter produktionsdatoen er trykt på både den ydre og den indre emballage.
Opbevares i transportkasse ved 0 til 30 grader C

Overholdelse af regulativ De kosmetiske sæber solgt under Tork-brandet er fremstillet i overensstemmelse med god
fremstillingspraksis (GMP – Good Manufacturing Practices). Produktet er blevet sikkerhedsvurderet
ifølge artikel 10 i EU's kosmetikforordning (EF) nr. 1223/2009 og anses for at være sikkert for
menneskers helbred, når det bruges under normale eller rimeligt forudsigelige forhold. Der forventes
ingen betydelige risici for menneskers helbred eller for miljøet. Sæben overholder EU’s bestemmelser
om dyreforsøg. Produktet følger forskrifterne i REACH-forordningen EF/1907/2006 og dets ændringer. I
henhold til artikel 13 og 16 i Europa-Parlamentets og Det Europæiske Råds forordning (EF) nr. 1223/2009
om kosmetiske produkter har produkterne fået tilkendt CPNP (Cosmetic Products Notification Portal).
CPNP-anmeldelsesnr.: 2143426 

CertificeringerCertificeringerCertificeringerCertificeringer ISO 22716 (god fremstillingspraksis)
ISO 9001 og 13485 (kvalitetsstyringssystem)
ISO 14001 (Miljøstyringssystem) EU-miljømærke , licensnr. (SE/030/002)

Sikkerhedsdatablad Tilgængeligt på www.tork.dk

Produkttest Dermatologisk test: Resultaterne fra en 48-timers plastertest er blevet valideret af en uafhængig
dermatolog
og viser, at produktet er "ikke-irriterende"
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www.tork.dkEssity er en førende global hygiejne- og
sundhedsvirksomhed


