
S4 - system mydeł w pianie

Tork mydło w piance ekstrahigieniczneTork mydło w piance ekstrahigieniczneTork mydło w piance ekstrahigieniczneTork mydło w piance ekstrahigieniczne

Artykuł 520801

Wygl d White foam

System S4 - system mydeł w
pianie

Zapach
mydła

Alcohol smell

Obj toś 1000 ml

no_of_doses ≈2500

Kolor Przeźroczysty

Ekstrahigieniczne mydło w piance Tork to produkt do skutecznego
mycia r k zgodnie z norm  EN1499. Mydło ma nisk  zawartoś
alkoholu i bardzo skutecznie walczy z bakteriami, wirusami
i drożdżami. Produkt ł czy mycie i dezynfekcj  w jednym
produkcie. Bezzapachowe mydło bez barwników, które redukuje
ryzyko alergii. Pasuje do dozownika Tork do mydła w piance, który
jest łatwy w użyciu i zapewnia wysoki poziom higieny.

Skutecznie walczy z niepoż danymi
drobnoustrojami oraz nawilża. Zgodny z
normami EN1499 i EN1040

Szybka i łatwa wymiana wkładów
potwierdzona certyfikatem łatwego
użytkowania wydanym przez Szwedzkie
Stowarzyszenie ds. Reumatyzmu

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

www.tork.pl



Wybierz dozownik

511055 460010 561608

Alternatywne produkty

520501 520901 520701

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 7322540507508 7322540507515 7322540527803

Sztuki 1 6 480

Opakowania
pojedyncze

- 6 480

WysokośWysokośWysokośWysokoś 240 mm 265 mm 1475 mm

SzerokośSzerokośSzerokośSzerokoś 92 mm 196 mm 800 mm

DługośDługośDługośDługoś 92 mm 290 mm 1200 mm

Obj tośObj tośObj tośObj toś 2 dm3 15.1 dm3 1.2 m3

Waga netto 943 g 5.7 kg 452.64 kg

Waga brutto 1008 g 6.3 kg 504.56 kg

Rodzaj opakowania Plastic bottle Carton -
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Technical data

SkładnikiSkładnikiSkładnikiSkładniki

pH

Sposób użyciaSposób użyciaSposób użyciaSposób użycia

Okres ważnościOkres ważnościOkres ważnościOkres ważności

Instrukcja obsługiInstrukcja obsługiInstrukcja obsługiInstrukcja obsługi

Zgodnoś  z przepisamiZgodnoś  z przepisamiZgodnoś  z przepisamiZgodnoś  z przepisami

Rejestracja środków do dezynfekcjiRejestracja środków do dezynfekcjiRejestracja środków do dezynfekcjiRejestracja środków do dezynfekcji

CertyfikatyCertyfikatyCertyfikatyCertyfikaty

Karta charakterystyki

Version
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Microbiological tests

Effective against Test method Test conditions Test durations Test organisms

Bakteria

Drożdżaki i GrzybyDrożdżaki i GrzybyDrożdżaki i GrzybyDrożdżaki i Grzyby

Wirusy
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