
S1 - Liquid soap system

Tork sprchový krém

Produkt 420601

Systém S1

Po et dávek 1000

Vzhled S perli kami

Parfemace Sv ží unisex vůn

Objem 1000 ml

Barva Sv tle modrá

Tork sprchový krém pro hotely, školy a sportovní zařízení je
pe ující, hydrata ní a perleťový sprchový krém s osv žující unisex
vůní, který zanechává pokožku příjemn  hebkou. Vhodný do Tork
zásobníků na tekuté a sprejové mýdlo, které se snadno používají a
nabízejí všem uživatelům dokonalou hygienu rukou.

Osv žující perleťový sprchový krém
s unisex vůní
Dermatologicky testováno, složení
prokazateln  šetrné k pokožce
Certifikát snadného doplňování* za mén
než 10 sekund** *) Certifikováno
Švédskou revmatologickou asociací,
testováno na základ  testu „design pro
každého“ (The Design for All Test),
publikovaného ve švédském Design
Research Journal v roce 2011. **) Na
základ  interního panelového testu
zam řeného na dobu doplňování mýdla.
Láhev je smršťovací, což snižuje objem
odpadu o 70 %*) * Na základ  testu
spole nosti Essity
Hygienicky uzavřená láhev s novou
pumpi kou pro každou náplň omezuje
riziko kontaminace

www.tork.cz



Kompatibilní produkty

Tork zásobník na tekuté mýdlo
s loketní pákou (s konzolou), bílý 560101

Certifikáty produktůCertifikáty produktůCertifikáty produktůCertifikáty produktů

Kontakt

Essity Czech Republic s.r.o.
BU Professional Hygiene 
Sokolovská 94
186 00 Praha 8

eská republika 

Tel.: (+420) 221 706 111
Fax: (+420) 221 706 333

 
Dodací údaje

Spotřebitelská jednotka Přepravní jednotka Paleta

EAN 7322540394320 7322540394337 7322540423952

KusůKusůKusůKusů 1 6 480

Spotřebitelské jednotkySpotřebitelské jednotkySpotřebitelské jednotkySpotřebitelské jednotky - 6 480

Výška 240 mm 260 mm 1450 mm

ŠířkaŠířkaŠířkaŠířka 92 mm 196 mm 800 mm

Délka 92 mm 290 mm 1200 mm

Objem 2.03 dm3 14.78 dm3 1.18 m3

istá hmotnostistá hmotnostistá hmotnostistá hmotnost 1037 g 6.2 kg 497.76 kg

Hrubá hmotnost 1083 g 6.7 kg 539.36 kg

Obalový materiál Plastic bottle Carton -
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Technical data

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

pH ~ 5

Způsob použitíZpůsob použitíZpůsob použitíZpůsob použití Naneste 1 ml na mokré ruce nebo/a vlasy. Nap ňte a poté důkladn  opláchn te istou tekoucí vodou.
Ruce osušte pomocí jednorázových papírových nebo textilních ru níků

Doba skladovatelnosti Datum expirace 72 m síců od data výroby je uvedeno na vnitřním a vn jším obalu. Uchovávejte v
přepravním boxu při teplot  0 až 30 °C

Soulad s předpisySoulad s předpisySoulad s předpisySoulad s předpisy  Kosmetická mýdla, uvád ná na trh pod zna kou Tork, jsou vyráb na v souladu se zásadami správné
výrobní praxe (SVP). Produkt byl hodnocen z hlediska bezpe nosti v souladu s lánkem 10 nařízení
(ES) . 1223/2009 o kosmetických přípravcích a je při používání za b žných nebo rozumn
předvídatelných podmínek považován za bezpe ný pro lidské zdraví. Nepředpokládá se žádné
významné riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí. Mýdlo splňuje požadavky předpisů EU pro
testování na zvířatech. Produkt odpovídá požadavkům nařízení ES/1907/2006, REACH, a jeho
dodatků. Produkty byly v souladu s lánky 13 a 16 nařízení (ES) . 1223/2009 Evropského parlamentu a
Rady o kosmetických přípravcích notifikovány prostřednictvím EVROPSKÉHO PORTÁLU (CPNP). .
notifikace CPNP: 1540268 

CertifikaceCertifikaceCertifikaceCertifikace ISO 22716 (Správná výrobní praxe)
ISO 9001 & 13485 (Systém řízení jakosti)
ISO 14001 (Systém environmentálního managementu)

. licence  EU Ecolabel (SE/030/002)

Bezpe nostní listBezpe nostní listBezpe nostní listBezpe nostní list Bezpe nostní list je k dispozici na webových stránkách Tork

Testování produktu Dermatologický test: Výsledky 48hodinového náplasťového testu, ov řené externím dermatologem,
prokázaly, že produkt je „nedráždivý“
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www.tork.czEssity is a leading global hygiene and
health company


