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Artykuł 509415

System

Warstwa 2

Drukuj Nie

Długoś  po złożeniu 19.8 cm

Szerokoś  po złożeniu 19.5 cm

Tłoczenie Tak

Długoś  przed
złożeniem

39.5 cm

Szerokoś  przed
złożeniem

39 cm

Kolor Szampański

Tork Textured serwetki obiadowe doskonale sprawdz
si  podczas obiadów i kolacji w swobodnej atmosferze.
Mikrotłoczenie sprawia, że serwetki wydaj  si  grubsze
i bardziej mi kkie, a do tego zaskakuj  bardzo duż
chłonności . Dost pne w 6 kolorach, dzi ki czemu
doskonale pasuj  do wystroju restauracji.

Wi ksze serwetki dla wi kszej wygody
podczas posiłku
Wysoka jakoś  serwetek i ich gruboś
zapewni  wyj tkowe wrażenia Twoich
gości
Plastikowe opakowanie zabezpiecza
jakoś  serwetek i zapewnia ich idealny
wygl d za każdym razem

www.tork.pl
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Dane środowiskoweDane środowiskoweDane środowiskoweDane środowiskowe
Porz dek dziennyPorz dek dziennyPorz dek dziennyPorz dek dzienny Produkt jest wykonany z

Pierwotnej masy celulozowej
Opakowanie jest wykonane z papieru lub tworzywa sztucznego.

MateriałMateriałMateriałMateriał Włókna pierwotne
Pierwotne włókna celulozowe wytwarza si  z drewna mi kkiego lub twardego. Drewno poddawane jest
procesom chemicznym i/lub mechanicznym, w ramach których oddziela si  włókna celulozowe oraz usuwa
lignin  i reszt  pozostałości.
Bielenie to proces czyszczenia włókien, którego celem jest uzyskanie jasnej masy włóknistej, a także
określonego stopnia czystości włókien, który jest konieczny do spełnienia wymogów obowi zuj cych dla
produktów higienicznych oraz niekiedy do sprostania wytycznym dotycz cym bezpiecznego kontaktu
z żywności .
Obecnie wykorzystuje si  różne metody bielenia: ECF (bez udziału chloru cz steczkowego), w ramach której
wykorzystuje si  dwutlenek chloru) oraz TCF (całkowicie wolne od zwi zków chloru), w ramach której
wykorzystuje si  ozon, tlen i nadtlenek wodoru.

Środki chemiczneŚrodki chemiczneŚrodki chemiczneŚrodki chemiczne Wszystkie środki chemiczne (pomocnicze środki technologiczne oraz dodatki) ocenia si  z punktu widzenia
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska, a także bezpieczeństwa produktów.
Nast puj ce dodatki pozwalaj  nam kontrolowa  wydajnoś  produktów:

Środki zwi kszaj ce wytrzymałoś  w stanie mokrym (w przypadku czyściw i r czników do r k)
Środki zwi kszaj ce wytrzymałoś  w stanie suchym (stosowane przy mechanicznej obróbce masy
włóknistej do wytwarzania mocnych produktów, takich jak czyściwa)
W przypadku papierów kolorowych dodaje si  barwniki i utrwalacze (w celu zachowania idealnej
trwałości koloru)
W przypadku produktów z nadrukami stosuje si  farby drukarskie (pigmenty z nośnikami
i utrwalaczami)
W przypadku produktów wielowarstwowych korzystamy cz sto z kleju wodorozpuszczalnego,
który pozwala zachowa  integralnoś  produktu

Wi kszoś  naszych zakładów nie stosuje jako dodatków rozjaśniaczy optycznych.
W przypadku profesjonalnych produktów higienicznych nie korzystamy ze zmi kczaczy.
Wysok  jakoś  produktów zapewnia si  dzi ki systemom zarz dzania jakości  i higien , które s  wdrożone
w procesy produkcyjne, magazynowe i transportowe.
W celu zachowania stabilności procesu oraz jakości produktów proces produkcji papieru wspomagany jest
poprzez zastosowanie nast puj cych środków chemicznych / pomocniczych środków technologicznych:

środki przeciwpieni ce (środki powierzchniowo czynne i dyspergatory)
środki do kontrolowania poziomu pH (wodorotlenek sodu i kwas siarkowy)
środki pomocnicze wspomagaj ce retencj  (środki chemiczne, które pomagaj  tworzy  skupiska
małych włókien w celu unikni cia ich strat)
powłoki chemiczne (dzi ki którym możliwe jest kontrolowanie krepowania papieru, a tym samym
zapewnianie jego mi kkości i chłonności)

Abyśmy mogli ponownie wykorzystywa  braki maszynowe, stosujemy:

Środki ułatwiaj ce rozpuszczenie papieru (środki chemiczne, które ułatwiaj  ponowne rozpuszczenie
papieru charakteryzuj cego si  wytrzymałości  w stanie mokrym)

W procesie oczyszczania ścieków, które wytwarzamy, stosujemy flokulanty i preparaty odżywcze, które
zapewniaj  biologiczne oczyszczanie tych ścieków bez negatywnego wpływu naszych zakładów na jakoś
wody.

Kontakt z żywnościKontakt z żywnościKontakt z żywnościKontakt z żywności Produkt ten spełnia wymogi ustawowe dotycz ce materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywności , co
jest potwierdzone świadectwem wystawionym przez instytucj  zewn trzn .  Produkt nie stwarza zagrożenia
w przypadku wycierania powierzchni maj cych kontakt z żywności , a także może mie  sporadyczny i krótki
kontakt z artykułami spożywczymi.

Certyfikacja środowiskowaCertyfikacja środowiskowaCertyfikacja środowiskowaCertyfikacja środowiskowa Ten produkt posiada certyfikat EU Ecolabel o numerze certyfikatu SE/004/001.Ten produkt posiada certyfikat
FSC® o numerze certyfikatu SA-COC-008266.Produkt ten posiada certyfikat potwierdzaj cy jego
kompostowalnoś  o numerze certyfikatu EN13432.

Opakowanie Spełnianie wymogów dyrektywy dotycz cej opakowań i odpadów opakowaniowych (94/62/WE): Tak

Data opracowania artykułu i ostatniaData opracowania artykułu i ostatniaData opracowania artykułu i ostatniaData opracowania artykułu i ostatnia
korekta artykułukorekta artykułukorekta artykułukorekta artykułu

Data wydania: 26-05-2020
Data korekty: 09-08-2021

Produkcja Produkt ten jest wytwarzany w zakładzie ALTOPASCIO, IT i posiada certyfikaty ISO 9001, ISO 14001
(Environmental management systems), CoC-PEFC, ISO 45001, ISO 50001 oraz FSC Chain-Of-Custody.

Zniszczenie Produkt można wrzuca  do standardowych instalacji zagospodarowania odpadów. Zużytych produktów nie
należy przekazywa  do recyklingu.
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