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Sistem S4 - Foam soap
system

Aspect Spum  Alb

Parfum Arom  Proasp t

Volum 1000 ml

Num r de
doze

2500

Culoare Transparent

Asigur  îngrijire pentru toate tipurile de piele. S punul Spum  Tork
Mild are un parfum proasp t i ingrediente hidratante i hr nitoare,
care formeaz  o spum  cremoas  i delicat  pentru o sp lare
blând  a mâinilor. Adecvat pentru dozatoarele de s pun spum
Tork, care sunt u or de folosit i asigur  un grad ridicat de igien  a
mâinilor pentru to i utilizatorii.

Reducerea consumului de pân  la 50% nu
face compromisuri în ceea ce prive te
performan a sp l rii pe mâini
Între inere certificat  f r  probleme i
reînc rcare intuitiv  realizat  în mai pu in
de 10 secunde

Igienic: Rezerva etan , prev zut  cu o
pomp  de unic  folosin , reduce riscul de
contaminare încruci at
Flaconul se pliaz  pe m sur  ce con inutul
este folosit, reducând volumul de eurilor
U or parfumat, cu ingrediente hidratante i
de refacere a stratului lipidic. Ingrediente
care îngrijesc pielea.

www.tork.ro



Produse compatibile

561500 561600 561508

Produse similare

520901 520701 520800

Certificate produsCertificate produsCertificate produsCertificate produs

Contact

Essity Hungary Kft.

Professional Hygiene

H-1021 Budapest

Budakeszi út 51.

 
Date transport

Unitate consumator Unitate transport Palet

EAN 7322540507522 7322540507539 7322540528312

Buc iBuc iBuc iBuc i 1 6 480

Unit i consumatorUnit i consumatorUnit i consumatorUnit i consumator - 6 480

L imeL imeL imeL ime 240 mm 265 mm 1475 mm

În l imeÎn l imeÎn l imeÎn l ime 92 mm 196 mm 800 mm

Lungime 92 mm 290 mm 1200 mm

Volum 2.03 dm3 15.06 dm3 1.21 m3

Greutate netGreutate netGreutate netGreutate net 1034 g 6.2 kg 496.3 kg

Greutate brutGreutate brutGreutate brutGreutate brut 1100 g 6.9 kg 549 kg

Material ambalare Plastic bottle Carton -
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Informa ii tehniceInforma ii tehniceInforma ii tehniceInforma ii tehnice

Ingrediente Ap (Aqua), glicerin (Glycerin), lauril sulfat de sodiu(Sodium Laureth Sulfate), cocoamfoacetat de
sodiu(Sodium Cocoamphoacetate), glutamat lauroil de sodiu(Sodium Lauroyl Glutamate), acid citric(Citric
Acid), glucozid  de cocos(Coco-Gloside), oleat de gliceril (Glyceryl Oleate), parfum,
propilenglicol(Propylene Glycol), citrat de gliceride hidrogenate de palmier(Hydrogenated Palm
Glycerides Citrate), tocoferol(Tocopherol), fenoxietanol(Phenoxyethanol), acid benzoic(Benzoic Acid),
iminodisuccinat de tetrasodiu(Tatrasodium Iminodisuccinate)

pH ~ 5

Metoda de utilizare Doza i s pun pe mâinile ude, face i spum , cl ti i i terge i cu un prosop de hârtie de unic  folosin . 

Perioada de valabilitate Data de expirare - 36 de luni de la data fabrica iei - este imprimat  pe ambalajul primar i secundar. A
se depozita în cutia de transport, la temperaturi cuprinse între 0 i 30 de grade Celsius

Reglement ri respectateReglement ri respectateReglement ri respectateReglement ri respectate S punurile cosmetice comercializate sub marca Tork sunt fabricate în conformitate cu Bunele Practici de
Fabrica ie (BPF). Siguran a produsului a fost evaluat  în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (CE)
nr. 1223/2009 privind produsele cosmetice i a fost declarat sigur pentru s n tatea uman  dac  este
folosit în condi ii normale sau în condi ii care pot fi prev zute în mod rezonabil. Nu se preconizeaz  niciun
pericol semnificativ pentru s n tatea uman  sau mediul înconjur tor. S punul respect  reglement rile
UE privind testarea pe animale. Produsul este conform cu Regulamentul REACH CE/1907/2006, cu
modific rile ulterioare. Conform articolelor 13 i 16 din Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului
European i Consiliului privind produsele cosmetice, produsele au fost înregistrate la CPNP. Nr. de
notificare CPNP: 1540580 

Certific riCertific riCertific riCertific ri ISO 22716 (Bunele Practici de Fabrica ie)ISO 9001 & 13485 (Sistemul de Management al Calit ţii)ISO
14001 (Sistemul de Management de Mediu)licen   etichet  ecologic  EU nr. (SE/030/002) 

Fi a cu date de securitateFi a cu date de securitateFi a cu date de securitateFi a cu date de securitate Fi a cu informa ii de siguran  este disponibil  pe site-ul web Tork

Testarea produselor Test dermatologic: Rezultatele testului epicutanat de 48 de ore au fost validate de un dermatolog extern
produsul dovedindu-se a fi „non-iritant”
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