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Specyfikacja produktu 
 

190592-06 Tork czyściwo włókninowe nasączane do trudnych zabrudzęń rąk   

 

Tork czyściwo włókninowe nasączane do trudnych zabrudzeń rąk jest doskonałe do 
wycierania rąk z farby, oleju, brudu lub smaru. Jest wygodne w użyciu i wyjątkowo 
wydajne, dzięki unikalnemu połączeniu włókniny i płynu czyszczącego. Dostarczane 
w wiaderku, zabezpieczającym przed wysychaniem. Dozowanie zawsze tylko po 1 
odcinku, dzięki specjalnemu silikonowemu zamknięciu, co minimalizuje zużycie. 
Tork czyściwo włókninowe do trudnych zabrudzeń rąk jest przetestowane 
dermatologicznie, nie zawiera substancji zapachowych i jest łagodne dla skóry. 

 

Opis produktu  

Numer 
artykułu 

190592-06   

Nazwa EN Tork Hand Cleaning Wet Wipes     

Nazwa PL 
Tork czyściwo włókninowe 
nasączane do trudnych zabrudzeń 
rąl   

  

Kraj 
produkcji 

Chiny   

Numer celny 56039290   

Warstwy: 1   

Długość: 15.7 [m]   

Listki: 58   

Dł. listka: 27[cm]   

Szerokość: 13.5 [cm]   

Średnica: 12.5 [cm]   

Gramatura: 65 [g/m
2
]   

Rodzaj 
włókna: 

Włóknina   

Nadruk: Nie   

Kolor: Biały   
 

Specyfikacja opakowania konsumenckiego  

Szt./op.: 1 

Waga brutto op.: 1.423 [kg] 

Waga netto op.: 1.099 [kg] 

Rodzaj opakowania: Bucket 

Kod EAN op.: 7322540311914 

 

Specyfikacja kartonu produktu  

Rodzaj opakowania zbiorczego: Karton 

Op./karton: 4 

Dł. kartonu: 330 [mm] 

Szerokość kartonu: 330 [mm] 

Wysokość kartonu: 220 [mm] 

Objętość kartonu: 0.02396 [m
3
] 

Waga brutto kartonu: 5.692 [kg] 

Waga netto kartonu: 4.396 [kg] 

Kod EAN kartonu: 7322540311921 

 

Specyfikacja palety produktu  

Kartony na palecie: 30 

Warstwy na palecie: 5 

Objętość palety: 0.719 [m
3
] 

Wysokość palety: 1250 [mm] 

Kod EAN palety: 7322540320091 
 

 

Specyfikacja środowiskowa 

Zawartość: 
Wiskoza, poliester, wodna emulsja (lotion) 

Materiał: 
Wiskoza  
Włókna wiskozy są produkowane z pulpy celulozowej. Pulpa celulozowa jest rozpuszczana w roztworze 
alkalicznym poprzez reakcję chemiczną z dwusiarczkiem węgla, a następnie przędzone są włókna w kwaśnej 
kąpieli przędzalniczej. Włókna są płukane, suszone i przycinane do określonej długości.  
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Poliester  
Włókna poliestru są wytwarzane z kwasu tereftalowego i glikolu etylenowego, które poprzez kondensację tworzą 
żywicę poliestrową. Ze stopionej żywicy, poprzez dyszę przędzalniczą, przędzone są włókna, a następnie 
chłodzone powietrzem. Włókna są przycinane do określonej długości.  
 
Wodna emulsja (lotion)  
Produkt zawiera bezzapachową wodna emulsję zawierającą emulgatory, środki zmiękczające, substancje 
nawilżające oraz środki konserwujące. Składniki emulsji ulegają biodegradacji I są zaklasyfikowane jako 
niegroźne dla środowiska. 
SCA Hygiene Products AB, 405 03 Göteborg, SE. 

Produkcja: 
Ten produkt został wyprodukowany przez zewnętrznie dla SCA w Chinach. Zakład produkcyjny jest atestowany 
wg standardu BRC Consumer Products. 

Utylizacja: 
W momencie dostarczenia produkt nie jest traktowany jako odpad niebezpieczny, zdefiniowany w Dyrektywie UE 
91/689/EEC i może być wyrzucany z normalnymi odpadami domowymi.  
Jeśli produkt jest stosowany w procesach przemysłowych i podobnych środowiskach, może być zanieczyszczony 
substancjami, które wymagają specjalnego sposobu utylizacji. Rodzaj tych substancji określa jak zużyty produkt 
powinien być utylizowany. Przed poddaniem utylizacji należy skontaktować się z lokalnymi władzami odnośnie tej 
kwestii. 

 
 
Dodatkowe informacje o preparacie można uzyskać pod adresem: 
SCA Hygiene Sp. z o.o. 
ul. Puławska 435a 
02-801 Warszawa 
Tel. (22) 543-75-00 
Fax. (22) 543-75-01 

 


