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Artikkel 520401

System S4: System for
Skumsåpe

Volum 950 ml

Antall
doser

1583

Farge Transparent

Bidra til å motvirke infeksjoner med Tork Hånddesinfiserende Skum
med 75 % denaturert alkohol (v/v). Den er ideell for desinfisering av
hender når vann ikke er tilgjengelig, spesielt på kontorer og andre
offentlige steder. Samsvarer med den europeiske standarden
EN1500. Passer til Tork Dispenser Skumsåpe, som er enkel å
bruke og tilbyr god håndhygiene til alle brukere.

Effektiv mot en rekke problemorganismer
– samsvarer med EN 1500

Fyldig og enkel å påføre, parfyme- og
fargefri formel som er skånsom mot huden

Sertifisert enkelt vedlikehold og intuitiv
påfylling på mindre enn 10 sekunder

Hygienisk: Forseglet refill med
engangspumpe reduserer risikoen for
krysskontaminering

Flasken kollapser ettersom innholdet
brukes, noe som reduserer avfall

www.tork.no



Kontakt oss

Essity Norway AS

Fredrik Selmers vei 6   
0603 OSLO   

Tlf.: +47 22 70 62 00

 
Forsendelsesinfo

Forbrukerenhet Transportenhet Pall

EAN 7322540958799 7322540958829 7322540958812

Deler 1 6 480

Forbrukerenheter - 6 480

Bredde 251 mm 265 mm 1475 mm

Høyde 93 mm 196 mm 800 mm

Lengde 91 mm 290 mm 1200 mm

Volum 2.12 dm3 15.06 dm3 1.21 m3

Netto vekt 807 g 4.8 kg 387.4 kg

Brutto vekt 872 g 5.5 kg 438.5 kg

Emballasjemateriell Plastic bottle Carton -
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Technical data

Ingredienser Aktive ingredienser
Etanol: 65g/100g, propan-1-ol: 10g/100g, propan-2-ol_<0,1g/100g
Andre ingredienser
Aqua, Propyl Alcohol, Bis-Peg 12 Dimethicone, Coco-Glucoside, Glyceryl
Oleate, Peg-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate, Peg-7 Glyceryl Cocoate,
Behentrimonium Chloride, Dihydroxypropyl Peg-5 Linoleammonium Chloride,
Isopropyl Alcohol

Metode for bruk For generell hygiene:
Påfør 1–2 doser (hele håndoverflaten bør vætes) og gni godt til hendene er tørre (15–30 sekunder).
For desinfeksjon i henhold til EN 1500:
Påfør 3 ml, spre godt og gni i 30 sekunder til hendene er tørre.
Sørg for at hendene er rene og tørre før bruk.

Holdbarhet Utløpsdatoen 36 måneder etter produksjonsdato er trykt på indre  forpakning. Oppbevares i original
beholder. Beskytt produktet mot sollys. Unngå ekstreme temperaturer og oppbevar mellom 4 og 30
grader C.

Håndteringsanvisninger Bruk desinfeksjonsmidler på en trygg måte. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk. Unngå
kontakt med øynene. Dersom kontakt med øyne oppstår, skyll øyeblikkelig med rikelig vann (i minst 10
minutter) og søk legehjelp. For mer informasjon, se sikkerhetsdatabladet.

Overholdelse av regelverk Biocid-produkter som selges under merkenavnet Tork er i samsvar med biocidprodukt-forordningen
(EU) nr. 528/2012 og er godkjent for hygieneformål. Produktene er registrert og autorisert i respektive
land der produktene selges. Produktene er i samsvar med REACH-forordningen (EF) nr. 1907/2006 og
dens tillegg. Alle ikke-biocid-ingredienser er i samsvar med kosmetikkforordningen (EF) nr. 1223/2009
og er ansett som trygge for menneskers helse når brukt under normale eller rimelig overskuelige
forhold. Biocid-produkter produseres i henhold til god produksjonspraksis (Good manufacturing
practices, GMP).

Registreringer biocider DE: N-58695
DK: PR.nr. 2417572
EE: 1306/15
FI: 427284
LUX: 128/16/L
LT: Nr. 11 (11.1)-(A-01VNO601554-15-95)-BSV-7043
LV: LV0203 2015/1602
NO: 320166
SE: 535728-0
CH: CHZN4305
SK: bio/124/D/15/CCHLP
IRL: Pcs no - 98122

SertifiseringerSertifiseringerSertifiseringerSertifiseringer ISO 22716 (god produksjonspraksis)
ISO 9001 & 13485 (kvalitetsledelsessystem)
ISO 14001 (miljøledelsessystem)

Sikkerhetsdatablad For sikker bruk og håndtering av produktene, følg anbefalingene på sikkerhetsdatabladene. Disse er
tilgjengelige på nettstedet til Tork i alle påkrevde lokale versjoner, i henhold til gjeldende juridiske krav i
disse regionene (f.eks. i henhold til CLP for Europa).
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Microbiological tests

Effective against Test method Test
conditions

Test
durations Test organisms

Bakterier
EN 1500: Hygienisk hånddesinfeksjon 3 ml 30 sek Escherichia coli K12

NCTC 10538

EN 1276: Bakteriedrepende effekt for
mat-, industri-, hjem- og
institusjonsområder

Skitne
forhold 30 sek

Staphylococcus aureus,
enterococcus hirae, escherichia coli
og pseudomonasaeruginosa

Sopp EN 1275: Grunnleggende soppdrepende
effekt Candida albicans, aspergillus niger

EN 1650: Soppdrepende effekt for mat-,
industri-, hjem- og institusjonsområder

Candida albicans, aspergillus
brasilliensis

Virus Produktet er virusdrepende mot
fugleinfluensavirus H3N8 og H3N2, og
rhinovirus på 30 sekunder (modifisert EN
14476).
Produktet er virusdrepende mot rotavirus
på 30 sekunder (ved å følge retningslinjene
til DW og RKI).

Amerikanske standarder
Virus: E1838-02 In vitro 15 sek Testet mot 28 grampositive og

gramnegative arter* 

Gjær og sopp: Time Kill-prosedyre ASTM
E2315-03  In vitro 15 sek Candida albicans, candida tropicalis

Virus: Modifisert ASTM E1052 In vitro 30 sek Herpes simplex type 1, HIV,
influensa type H1N1 (svin)

In vitro 30 sek

Ved bruk av fingerpads er
produktet virusdrepende mot
calicivirus hos katter (surrogat av
norovirus) på 30 sekunder 

* Salmonella typhi, acinetobacter, e coli,
enterobacter aerogenes, klebsiella sp,
pseudomonas aeruginosa, proteus
mirabilis, serratia marcescens, samonella
choleraesuis, staphylococcus aureus,
staphylococcus epidermis,
staphylococcus haemolyticus,
staphylococcus saprophyticus,
micrococcus luteus, streptococcus
pyogenes, streptococcus pneumoniae,
enterococcus faecalis, enterococcus
faecium, enterococcus hirae, listeria
monocytogenes  

Mykobakterie EN 14348: Tuberkulostatisk effekt i det
medisinske området

Rene
forhold 30 sek Mykobakterie terrae
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