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M1 - System centralnego
dozowania, mały

Tork czyściwo papierowe do lekkich zabrudzeńTork czyściwo papierowe do lekkich zabrudzeńTork czyściwo papierowe do lekkich zabrudzeńTork czyściwo papierowe do lekkich zabrudzeń
Biały

Artykuł 100130

Długoś
rolki

120 m

System M1 - System
centralnego
dozowania, mały

Szerokoś
rolki

21.5 cm

Średnica
rolki

14 cm

Warstwy 1

Nadruk Nr

Tłoczenie Nr

Kolor Biały

1-warstwowe, wszechstronne Tork czyściwo papierowe do lekkich
zabrudzeń sprawdzi si  do usuwania lekkich zabrudzeń oraz
wycierania r k. Papier pasuje do Tork® dozownika mini do
czyściw w roli centralnie dozowanych – kompaktowego
i wszechstronnego dozownika do profesjonalnych zastosowań
obejmuj cych wycieranie powierzchni i r k.

Mi kki i wytrzymały – idealny do
wycierania r k
Idealny do wycierania szkła – nie zostawia
smug

Łatwa obsługa jedn  r k
Wskaźnik zużycia Tork pozwala
zaplanowa  wymian  rolki tak, aby
unikn  irytacji gości spowodowanej
pustym dozownikiem

Uchwyt Tork Easy Handling™ ułatwia
personelowi sprz taj cemu przenoszenie
rolek



 
Dane środowiskoweDane środowiskoweDane środowiskoweDane środowiskowe
ZawartośZawartośZawartośZawartoś Produkt jest wykonany z

Pierwotnej masy celulozowej
Włókien pochodz cych z recyklingu
Środki chemiczne
Opakowanie jest wykonane z papieru lub tworzywa sztucznego.

MateriałMateriałMateriałMateriał Włókna pierwotne i papier odzyskany
W procesie wytwarzania papieru wykorzystywane s  zarówno włókna pierwotne, jak i papier odzyskany.
Mas  włóknist  wybiera si  na podstawie wymagań specyficznych dla produktu, a także jej dost pności,
dzi ki czemu sposób wykorzystania masy charakteryzuje si  najwi ksz  efektywności .
Korzyści środowiskowe oraz opłacalnoś  wykorzystania papieru odzyskanego jako surowca zależ  od jego
dost pności, odległości, na jak  trzeba go przewieź , oraz jakości pozyskanego materiału.
Recykling papieru to wydajna metoda wykorzystania zasobów, ponieważ pozwala na wielokrotne
wykorzystanie włókien drzewnych.
Aby uzyska  bezpieczne i higieniczne produkty, duży nacisk kładzie si  na jakoś  i czystoś  włókien
odzyskanych, które to parametry uwzgl dnia si  na każdym etapie łańcucha (zbiórka, sortowanie, transport,
przechowywanie, użycie).
Do produkcji papieru odzyskanego można wykorzysta  zużyte gazety, czasopisma, a także odpady
biurowe. Wybór odzyskiwanych gatunków papieru dokonywany jest dla poszczególnych produktów zależnie
od specyficznych wymogów dotycz cych właściwości użytkowych oraz oczekiwanego poziomu jasności.
Papier zostaje rozpuszczony w wodzie, myty i poddany obróbce chemicznej, przeprowadzanej w wysokiej
temperaturze. Nast pnie papier poddawany jest filtracji w celu usuni cia zanieczyszczeń.
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.
Do wybielania odzyskanej masy włóknistej wykorzystuje si  środki biel ce, które nie zawieraj  chloru
(nadtlenek wodoru i ditionin sodu).

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, które można jednak cz sto
znaleź  w papierze odzyskanym, ponieważ s  one stosowane w papierze drukowym.
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  włókna odzyskane, stosujemy:

Środki ułatwiaj ce rozpuszczenie papieru (środki chemiczne, które ułatwiaj  ponowne rozpuszczenie
papieru charakteryzuj cego si  wytrzymałości  w stanie mokrym)
Środki chemiczne do flokulacji (które pomagaj  usuwa  farby drukarskie i wypełniacze z papieru
odzyskanego)
Środki biel ce (w celu zwi kszenia jasności masy włóknistej wytwarzanej z papieru odzyskanego)

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 nadaje si  do wycierania powierzchni maj cych kontakt z żywności  oraz do krótkotrwałego kontaktu
z żywności .

Etykiety ekologiczne Ten produkt posiada certyfikat ekologiczny EU Ecolabel.

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

SCA Hygiene Sp. z o.o.
ul. Puławska 435A

02-801 Warszawa, Polska

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

Dane środowiskoweDane środowiskoweDane środowiskoweDane środowiskowe
Zniszczenie Ten produkt jest przeznaczony do użytku na potrzeby higieny osobistej oraz w procesach przemysłowych.

W przypadku procesów przemysłowych używany produkt może zosta  zanieczyszczony różnymi
substancjami. Na podstawie tego zanieczyszczenia należy określi  sposób post powania z produktem / jego
utylizacji / zniszczenia. Sam produkt można spala . Jeżeli produkt jest używany w procesach
przemysłowych, przed jego zniszczeniem należy skontaktowa  si  z instytucjami lokalnymi. Jeżeli produkt jest
używany na potrzeby higieny osobistej, można go usuwa  wraz z odpadami z gospodarstwa domowego.

SCA Hygiene Products AB, 405 03
GÖTEBORG, Sweden

M1 - System centralnego dozowania, mały

Tork jest mark  grupy SCA, Svenska Cellulosa
Aktiebolaget. Grupa SCA oferuje artykuły higieniczne oraz
produkty pochodzenia drzewnego w ponad 100 krajach.
Wi cej informacji można znaleź  pod adresem
www.sca.com

www.tork.pl


