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Tork-Tekute-Mydlo-Na–Ruce-Neutralizujici-
Zapach1000ml

Produkt 424011

Systém S4

Po et dávek 1000

Vzhled tekuté

Parfemace Bez parfemace

Objem 1000 ml

Barva Transparentní

Kuchyňské mýdlo, které pomáhá při odstraňování
mastnoty a zápachu z rukou. Ú inné mýdlo  bez
přidaných barviv a parfemace. Dermatologickými testy
ov řeno pro použití na normální a suchou pokožku
a vhodné pro asté použití. Lze používat v Tork
zásobnících na mýdla a dezinfek ní prostředky, které šetří
as a zajišťují snadnou údržbu.

Bez parfemace, barviv a lepku – šetrné
k pokožce

Pomáhá z rukou odstranit b žný zápach
z potravin, ideální pro použití
v profesionálních kuchyních

Snadná údržba potvrzená certifikátem*.
Intuitivní dopln ní zabere mén  než
10 vteřin** * certifikováno Švédskou
revmatologickou asociací, testováno
osobami s omezenou funk ností rukou **
na základ  interního panelového testu
sledujícího dobu doplňování mýdla
Hygienicky uzavřená láhev s novou
pumpi kou pro každou náplň omezuje
riziko kontaminace

Díky pevné a robustní konstrukci jej lze
využít s manuálními i senzorovými
zásobníky

www.tork.cz



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 7322541284057 7322541284064 7322541369129

KusůKusůKusůKusů 1 6 480

Spotřebitelské jednotkySpotřebitelské jednotkySpotřebitelské jednotkySpotřebitelské jednotky - 6 480

Výška 240 mm 265 mm 1475 mm

ŠířkaŠířkaŠířkaŠířka 92 mm 196 mm 800 mm

Délka 92 mm 290 mm 1200 mm

Objem 2.03 dm3 15.06 dm3 1.2 m3

istá hmotnostistá hmotnostistá hmotnostistá hmotnost 1044 g 6.3 kg 501.12 kg

Hrubá hmotnost 1090 g 6.8 kg 542.72 kg

Obalový materiál Plastic bottle Carton -
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Technical data

Složení 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

Způsob použitíZpůsob použitíZpůsob použitíZpůsob použití Navlh ete si ruce, vymá kn te si do dlaní 1 dávku nebo takové množství mýdla, abyste pokryli ob
ruce. Třete si ruce po dobu 30 sekund a poté 30 sekund oplachujte vodou. Osušte ruce pomocí
jednorázových papírových ru níků.
Varování: pouze pro vn jší použití

Doba skladovatelnosti Datum expirace 60 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).
Produkty byly hodnoceny z hlediska bezpe nosti v souladu s  lánkem 10 nařízení (ES) . 1223/2009
o kosmetických přípravcích a jsou při používání za b žných nebo rozumn  předvídatelných podmínek
považovány za bezpe né pro lidské zdraví.
Nepředpokládá se žádné významné riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí.
Mýdla splňují požadavky předpisů EU pro testování na zvířatech.
Produkty odpovídají 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).

. registrace CPNP:3609620

. registrace UKCP:76349564
 (– u  irého mýdla se nejedná o stejný obsah jako u jiných přípravků) 

Testování produktu 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


