
S4 - system mydeł w pianie

Tork preparat w pianie do higienicznej dezynfekcji
r k (środek biobójczy)r k (środek biobójczy)r k (środek biobójczy)r k (środek biobójczy)

Artykuł 520101

Obj toś 950 ml

System S4 - system mydeł w
pianie

no_of_doses ≈2375

Kolor Przeźroczysty

Zapobiegaj zakażeniom, używaj c wysoce skutecznego
preparatu Tork w pianie do higienicznej dezynfekcji r k na bazie
alkoholu bez spłukiwania o zawartości 75% denaturatu. Idealnie
nadaje si  do dezynfekowania r k w sytuacji braku dost pu do
bież cej wody, szczególnie w biurach i innych przestrzeniach
publicznych. Spełnia wymogi europejskiej normy EN1500. Pasuje
do Tork dozowników do mydła w pianie, które s  łatwe w użyciu
i zapewniaj  wysoki poziom higieny. 

Skutecznoś  potwierdzona norm
EN1500

Produkt łatwo si  rozprowadza, jest
bezzapachowy, bezbarwny i łagodny dla
skóry

Szybka i łatwa wymiana wkładów
potwierdzona certyfikatem Easy-to-use
wydanym przez Szwedzkie Towarzystwo
Reumatologiczne

Szczelna butelka z jednorazow  pompk
zapewnia higien  i zmniejsza ryzyko
krzyżowego przenoszenia bakterii
Butelka kurczy si  wraz ze zużyciem
produktu, co ogranicza odpady

Zachowaj bezpieczeństwo przy
korzystaniu ze środków biobójczych. Przed
użyciem zawsze czytaj etykiet
i informacje o produkcie.

www.tork.pl



Wybierz dozownik

561608 460010 561508

Kontakt

Essity Poland Sp. z o.o.
ul. Puławska 435A

02-801 Warszawa, Polska

Tel.: +48 22 543 75 00
Faks: +48 22 543 75 01

 
Informacje o opakowaniu

Opakowanie
pojedyncze

Opakowanie
transportowe

Paleta

EAN 7322540740936 7322540740943 7322540759075

Sztuki 1 6 480

Opakowania
pojedyncze

- 6 480

WysokośWysokośWysokośWysokoś 251 mm 265 mm 1475 mm

SzerokośSzerokośSzerokośSzerokoś 91 mm 196 mm 800 mm

DługośDługośDługośDługoś 93 mm 290 mm 1200 mm

Obj tośObj tośObj tośObj toś 2.1 dm3 15.1 dm3 1.2 m3

Waga netto 807 g 4.8 kg 387.4 kg

Waga brutto 872 g 5.5 kg 438.5 kg

Rodzaj opakowania Folia plastikowa Karton -
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Technical data

SkładnikiSkładnikiSkładnikiSkładniki Składniki aktywneSkładniki aktywneSkładniki aktywneSkładniki aktywne
Ethanol 65 g/100 g, Propan-1-ol 10 g/100 g,  Propan-2-ol < 0,1 g/100 g
Pozostałe składnikiPozostałe składnikiPozostałe składnikiPozostałe składniki
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, < 0,1% (w/w) Propan-2-ol 

pH ~5.5

Sposób użyciaSposób użyciaSposób użyciaSposób użycia Przed użyciem upewnij si , że masz czyste i suche r ce.
W przypadku higieny ogólnej:
Zastosuj 1-2 dawki (cała dłoń powinna by  zwilżona) i odpowiednio pocieraj do wyschni cia (15-30
sekund).
Dezynfekcja zgodnie z norm  EN1500:Dezynfekcja zgodnie z norm  EN1500:Dezynfekcja zgodnie z norm  EN1500:Dezynfekcja zgodnie z norm  EN1500:
Zaaplikowa  3 ml, rozprowadzi  i pociera  przez 30 sekund aż do wyschni cia.

Okres ważnościOkres ważnościOkres ważnościOkres ważności Produkt przydatny do użycia przez 36 miesi cy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu 
wewn trznym. Przechowywa  w oryginalnym pojemniku. Chroni  produkt przed nadmiernym
oddziaływaniem światła słonecznego. Unika  ekstremalnej temperatury i przechowywa
w temperaturze od 4 do 30°C. 

Instrukcja obsługiInstrukcja obsługiInstrukcja obsługiInstrukcja obsługi Środków dezynfekuj cych należy używa  w bezpieczny sposób. Przed użyciem zawsze czytaj
etykiet  i informacje o produkcie. Unikaj kontaktu z oczami. W razie dostania si  produktu do oczu
należy przemywa  je obfit  ilości  wody oraz zasi gn  porady medycznej. Wi cej informacji znajduje
si  w karcie charakterystyki substancji chemicznej. 
Może powodowa  odbarwienia pewnych materiałów lub powierzchni.

Zgodnoś  z przepisamiZgodnoś  z przepisamiZgodnoś  z przepisamiZgodnoś  z przepisami Produkty biobójcze komercjalizowane pod mark  Tork s  zgodne z Rozporz dzeniem (UE) nr
528/2012 w sprawie udost pniania na rynku i stosowania produktów biobójczych i zostały
dopuszczone do zastosowań higienicznych dla ludzi. Produkty tego typu s  zarejestrowane
i zatwierdzone w poszczególnych krajach, w których s  sprzedawane. Produkty te s  zgodne
z rozporz dzeniem REACH (WE) nr 1907/2006 wraz z poprawkami. Wszystkie składniki niebiobójcze
s  zgodne z Rozporz dzeniem (WE) nr 1223/2009 dotycz cym produktów kosmetycznych i uznaje si
je za bezpieczne dla zdrowia ludzi w przypadku stosowania w normalnych warunkach i w uzasadniony
sposób. Produkty biobójcze s  wytwarzane zgodnie z Dobrymi Praktykami Produkcyjnymi (DPP). 

Rejestracja środków do dezynfekcjiRejestracja środków do dezynfekcjiRejestracja środków do dezynfekcjiRejestracja środków do dezynfekcji Bułgaria (BG) 2279-2/12.01.2018.Rep. Czeska (CZ) takAustria (AT) Tak ndNiemcy (DE) N-58695Belgia
(BE) NOTIF1135Dania (DK) 2417572Estonia (EE) 1306/15Finlandia (FI) 427284Francja (FR)
takLuksemburg (LX) 128/16/L W gry (HU) takWłochy (IT)  Registrazione n. 20375Litwa (LT) Biocidinio
produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5)BSV-11841(A-01VNO261554/A-18- 115), galioja iki
2020-06-07. Łotwa  (LV) LV0203 2015/1602Holandia (NL) 15290 Norwegia (NO) 320166Polska (PL)
TakSerbia (RS) 532-01-2688/2016-19Rumunia (RO) Nr. 3612BIO/01/12.24Szwecja (SE)
535728-0Szwajcaria (CH) CHZN4305Słowenia (SI) TakSłowacja (SK) bio/124/D/15/CCHLPWielka
Brytania (UK) TakIrlandia (IRL) Pcs no - 98122Ukraina (UA) Tak

CertyfikatyCertyfikatyCertyfikatyCertyfikaty ISO 22716 (Dobre Praktyki Produkcyjne) ISO 9001 & 13485 (System Zarz dzania Jakości ) ISO 14001
(System Zarz dzania Środowiskiem) Umieszczony w wykazie VAH

Karta charakterystyki W kwestii bezpiecznego użytkowania i posługiwania si  produktami należy przestrzega  zaleceń
zawartych w kartach charakterystyki. S  one dost pne na stronie Tork we wszystkich wymaganych
wersjach, zgodnie z  wymogami dla odpowiednich regionów (np. zgodnie z rozporz dzeniem CLP dla
krajów europejskich). 
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Microbiological tests

Effective against Test method Test
conditions

Test
durations Test organisms

Bakteria
EN1500: środek dezynfekuj cy do higieny
osobistej 3 ml 30 sek.

Pałeczka okr żnicy (Escherichia
coli) K12
NCTC 10538

EN 1276: Działanie bakteriobójcze
w środowisku spożywczym,
przemysłowym, domowym i instytucjach

Warunki
nieczyste 30 sek.

Staphylococcus aureus,
Enterococcus hirae, Escherichia coli
& Pseudomonas aeruginosa

Drożdżaki i GrzybyDrożdżaki i GrzybyDrożdżaki i GrzybyDrożdżaki i Grzyby EN 1275: Podstawowe działanie grzybo-
lub drożdżobójcze 1 minuta Candida albicans, Aspergillus niger

EN 1650: Działanie grzybobójcze
w środowisku gastronomicznym,
przemysłowym, domowym i instytucjach

15 minut Candida albicans, Aspergillus
brasilliensis

Mycobakteria EN 14348: Działanie pr tkobójcze wobec
pr tków gruźlicy w środowisku
medycznym

Warunki
czyste 30 sek. Pr tki Mycobacterium terrae

Wirusy Produkt działa wirusobójczo przeciw
wirusom grypy ptasiej H3N8 i H3N2, oraz
ludzkiemu rinowirusowi w czasie 30
sekund (zmodyfikowana metoda
EN14476).
Produkt działa wirusobójczo przeciw
ludzkiemu rotawirosowi w czasie 30
sekund (według wytycznych DW i RKI).

Stadardy amerykańskieStadardy amerykańskieStadardy amerykańskieStadardy amerykańskie Bakterie: Procedura time-kill ASTM
E2315-03 In vitro 15 sek. Testowany przeciwko 28 gatunkom

Gram-dodatnim i Gram-ujemnym*

Drożdże i grzyby: Procedura time-kill
ASTM E2315-03 In vitro 15 sek. Candida albicans, Candida

tropicalis

Wirusy: Zmodyfikowana norma ASTM
E1052 In vitro 30 sek.

Wirus opryszczki pospolitej typu 1,
wirus HIV, wirus grypy typu H1N1
(tzw. świńskiej grypy)

Wirusy: E1838-02 In vivo 30 sek.

Produkt, użyty na opuszkach
palców, ma działanie wirusobójcze
przeciwko kaliciwirusowi kotów
(w charakterze zamiennika
norowirusa) w ci gu 30 sekund

* 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
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