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Tork gel dezinfectant pentru mâini pe baz  deTork gel dezinfectant pentru mâini pe baz  deTork gel dezinfectant pentru mâini pe baz  deTork gel dezinfectant pentru mâini pe baz  de
alcool

Articol 420103

Sistem S1 - Liquid soap
system

Volum 1000 ml

Num r de
doze

1000

Culoare Transparent

Preveni i infec iile cu dezinfectantul gel pentru mâini Tork, foarte
eficient, pe baz  de alcool, f r  cl tire, cu 80% mas  alcool
denaturat. Dezinfecteaz  rapid mâinile. Acesta este cel mai
eficient dezinfectant gel al nostru, special creat pentru utiliz ri
frecvente, f r  a l sa reziduuri lipicioase. Este ideal pentru
domeniul medical i îndepline te chiar i cerin ele pentru spa iile
de sp lare i echipare steril . Adecvat pentru dozatoarele de
S pun Lichid Tork, care sunt u or de folosit i asigur  o bun
igien  a mâinilor pentru to i utilizatorii. 

Eficient împotriva unei variet i de
organisme problem  - conform EN 1500,
EN 12791 i EN14476* * toate virusurile
capsulate, Rotavirus i Norovirus
U or de aplicat, hidrateaz  pielea f r  a
l sa reziduuri lipicioase
Igienic: Rezerva etan , prev zut  cu o
pomp  de unic  folosin , reduce riscul de
contaminare încruci at
Între inere certificat  f r  probleme i
reînc rcare intuitiv  realizat  în mai pu in
de 10 secunde

Flaconul se pliaz  pe m sur  ce con inutul
este folosit, reducând volumul de eurilor
Folosi i produsele biocide în condi ii de
siguran . Citi i întotdeauna eticheta i
informa iile despre produs înainte de
utilizare.

www.tork.ro



Produse compatibile

560108 560008 511055

Produse similare

420110

Contact

Essity Hungary Kft.

Professional Hygiene

H-1021 Budapest

Budakeszi út 51.
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Informa ii tehniceInforma ii tehniceInforma ii tehniceInforma ii tehnice

Ingrediente Alte ingrediente
Alcohol Denat, Aqua, Panthenol, Glycerin, Cetyl Alcohol Propylene Glycol, Acrylates/C10-30, Alkyl
Acrylate, Crosspolymer, Aminomethyl, Propanol 
Ingredient activ
Alcool denaturat (Alcohol Denat.) 80 g/100 g 

pH ~6.5

Metoda de utilizare Asigura i-v  c  mâinile sunt curate i uscate înainte de utilizare. Pentru igien  general : Aplica i 1-2 doze
(toat  mâna trebuie s  fie umezit ) i freca i bine pân  la uscare (15-30 secunde). Pentru dezinfectare
conform EN1500:  Aplica i o cantitate suficient  de produs pentru a umezi întreaga suprafa  a mâinilor
timp de 30 de secunde. Freca i pân  la uscare

Perioada de valabilitate Data de expirare - 36 de luni de la data fabrica iei - este imprimat  pe partea interioar  a ambalajului. 12
luni de la deschidere. A se depozita în recipientul original. Feri i produsele de lumin  excesiv . Evita i
temperaturile extreme i depozita i produsul între 4°C i 30°C. 

Instruc iuni de manipulareInstruc iuni de manipulareInstruc iuni de manipulareInstruc iuni de manipulare Folosi i dezinfectan ii în siguran . Citi i întotdeauna eticheta i informa iile despre produs înainte de
utilizare. Evita i contactul cu ochii. În caz de contact cu ochii, cl ti i imediat cu ap  din abunden  i
consulta i medicul. Pentru mai multe informa ii, consulta i Fi a cu date de securitate. 
Poate decolora anumite materiale sau suprafe e.

Reglement ri respectateReglement ri respectateReglement ri respectateReglement ri respectate Produsele biocide comercializate sub marca Tork respect  Regulamentul privind produsele biocide (UE)
nr. 528/2012 i sunt aprobate pentru igiena uman . Toate produsele sunt înregistrate i autorizate în rile
respective unde sunt comercializate. Produsele sunt conforme cu Regulamentul REACH (CE) nr.
1907/2006, cu modific rile ulterioare. Toate ingredientele non-biocide sunt conforme cu Regulamentul
privind produsele cosmetice (CE) nr. 1223/2009 i sunt considerate sigure pentru s n tatea uman
atunci când sunt utilizate în condi ii normale sau în condi ii care pot fi prev zute în mod rezonabil.
Produsele biocide sunt produse în conformitate cu bunele practici de fabrica ie (GMP). 

Biocide înregistrate Num r notificare Bulgaria (BG) 2270-2/12.01.2018.Republica Ceh  (CZ) MZDR 48972/2018/SOZAustria
(AT) Da naGermania (DE) N-65875Belgia (BE) NOTIF1027Danemarca (DK) 2418567Estonia (EE)
1346/15Spania (ES) 903DS Finlanda (FI) 433165Fran a (FR) da (56010)Luxemburg (LX) 69/15/LGrecia
(GK): 82385/28.9.2017Ungaria (HU) JKF/3271-3/2015.Lituania (LT) Biocidinio produkto autorizacijos
liudijimas Nr. (10-14 17.5)BSV-11842(A-01PNO261556/A-18- 117), galioja iki 2020-06-07. Letonia  (LV)
LV04062015/4039Olanda (NL) 14711N pân  la 01.06.2024Norvegia (NO) 321952Polonia (PL) DaSerbia
(RS) 532-01-2687/2016-19România (RO) ""Nr. 3613BIO/01/12.24""Suedia (SE) 534970-9Elve ia (CH)
CHZN5006Slovenia (SI) DaSlovacia (SK) bio/684/D/15/CCHLPMarea Britanie (UK) DaIrlanda (IRL) nr.
buc. 98098

Certific riCertific riCertific riCertific ri ISO 22716 (Bune practici de fabrica ie) ISO 9001 & 13485 (Sistem de management al calit ii) inclus pe
lista VAH (Asocia ia pentru Igien  Aplicat )

Fi a cu date de securitateFi a cu date de securitateFi a cu date de securitateFi a cu date de securitate Pentru o utilizare i manevrare în siguran  a produselor, v  rug m s  urma i recomand rile din Fi ele cu
date de securitate. Acestea sunt disponibile pe site-ul web Tork în toate versiunile locale necesare,
conform  cerin elor legale actuale pentru respectivele regiuni (de exemplu, conform regulamentului CLP
pentru Europa). 
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Teste microbiologice

Eficient împotriva Metoda de testare Condi ii de
testare

Durata de
testare Organisme de testare

Bacterie
EN 1500: Gel igienic pentru mâini Condi ii de

cur enie
30 secunde
(EN1500) E, coli K12

EN 13727: Activitate bactericid  în
domeniul medical

Condi ii de
murd rie,
inclusiv sânge
Condi ii de
cur enie

15 secunde
30 secunde

S. aureus, E. coli, P.
aeruginosa, E. hirae
S.aureus (MRSA),
E.faecium (VRE)

EN 12791: Dezinfectarea mâinilor pentru
domeniul chirurgical 3 minute Flora normal  de la

nivelul pielii

EN 1276: Activitate bactericid  pentru
domeniile alimentar, industrial, pentru spa ii
private i publice

Condi ii de
cur enie i de
murd rie

15 secunde
S.aureus, E.coli,
P.aeruginosa, E.hirae,
MRSA, VRE

EN 1040: Ac iune bactericid  de baz Condi ii de
cur enie 15 secunde S. aureus, P. aeruginosa

Drojdie i fungiDrojdie i fungiDrojdie i fungiDrojdie i fungi EN 1275: Activitate de baz  fungicid  sau
levuricid

Condi ii de
cur enie

30 secunde, 2
minute

C.albicans (30 secunde)
i A. niger (2 minute)

EN 13624: Activitate antifungic  pentru
instrumente utilizate în domeniul medical

Condi ii de
murd rie,
inclusiv sânge

30 secunde, 1
minut

C.albicans (30 secunde)
i A. niger (1 minut)

EN 1650: Activitate antifungic  pentru
domeniul alimentar i industrial, pentru
spa ii private i publice

Condi ii de
murd rie

30 secunde, 2
minute

C.albicans (30 secunde)
i A. niger (2 minute)

Viru iViru iViru iViru i
Virusuri specifice Condi ii de

cur enie
30 secunde
conform EN
14476

Murine Norovirus (30
secunde) i Rotavirus
(30 secunde)

RKI/DVV* Activitate antiviral  limitat Condi ii de
cur enie 30 secunde Vaccinia BVDV

*Toate virusurile capsulate, precum: HIV,
SARS Corona, HBV, HCV, grip  H1N1 i
H5N1 etc.

Microbacterii EN 14348: Activitate antimicobacterian
pentru domeniul medical, incluzând
dezinfectan i pentru instrumente

Condi ii de
murd rie,
inclusiv sânge

60 secunde,
15 secunde

M. avium (60 secunde)
i M.terrae (15 secunde)
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www.tork.roEssity is a leading global hygiene and
health company


