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Tork czyściwo włókninowe wielozadanioweTork czyściwo włókninowe wielozadanioweTork czyściwo włókninowe wielozadanioweTork czyściwo włókninowe wielozadaniowe

Artykuł 510237

Długoś
rolki

152 m

System W2 — system
ściereczek w roli
combi,W1 - Czyściwo,
system
naścienny/podłogowy
/stojakowy,Wiper W3
— system ściereczek
Wiper pak

Szerokoś
rolki

32 cm

Średnica
rolki

25 cm

Liczba
arkuszy

400

Długoś
arkusza

38 cm

Wewn trzna
średnica
gilzy

7.1 cm

Warstwy 1

Nadruk Nie

Tłoczenie Nie

Kolor Niebieski

Wszechstronne czyściwo włókninowe wielozadaniowe Tork jest
mi kkie, elastyczne i wytrzymałe. Idealnie sprawdza si  podczas
lekkiego czyszczenia. Szybko wchłania oleje i płyny, ułatwiaj c
prac . Czyściwo pasuje do dozowników stoj cych i ściennych
Tork, które stworzono z myśl  o bezpieczeństwie, wydajności i
niezawodności. Natomiast dozownik Maxi do czyściw w roli

Technologia exelCLEAN®® – pozwala
szybciej osi gn  profesjonalne efekty
Mi kka i elastyczna – idealna do
czyszczenia małych przestrzeni



centralnie dozowanych oraz dozownik do czyściw w roli
kombi umożliwiaj  łatwe dozowanie jedn  r k .

www.tork.pl

W2 — system ściereczek w roli combi,W1 - Czyściwo, system naścienny/podłogowy/stojakowy,Wiper W3 —
system ściereczek Wiper pak



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

 
Dane środowiskoweDane środowiskoweDane środowiskoweDane środowiskowe
Tork czyściwa exelCLEAN®Tork czyściwa exelCLEAN®Tork czyściwa exelCLEAN®Tork czyściwa exelCLEAN® Masy celulozowej

Poliestru
Polipropylenu
Środków funkcjonalnych lub dodatków

Surowce

Masy celulozowej Masa celulozowa jest wytwarzana z drewna mi kkiego lub twardego, które pozyskuje si  z lasów
zarz dzanych w sposób odpowiedzialny. Zr bki gotuje si  w środkach chemicznych w celu usuni cia ligniny
wyst puj cej pomi dzy włóknami. Mas  włóknist  poddaje si  bieleniu metod  TCF (całkowicie wolnej od
zwi zków chloru) lub ECF (bez udziału chloru cz steczkowego) w celu uzyskania czystego, jasnego
i wytrzymałego produktu, a także poprawienia jego właściwości higienicznych oraz chłonności.

Poliestru Włókna poliestrowe wytwarza si  za pomoc  kwasu tereftalowego i glikolu etylenowego, które w procesie
kondensacji wchodz  w reakcj  z żywic  poliestrow . Za pomoc  dyszy prz dzalniczej ze stopionej żywicy,
chłodzonej powietrzem, snuje si  włókna. Włókna s  nast pnie ci te na odpowiedni  długoś .

Polipropylenu Polipropylen lub polipropen to polimer termoplastyczny, który wytwarzany jest z oleju. Za pomoc  dysz
prz dzalniczych ze stopionej żywicy, chłodzonej powietrzem, snuje si  ci głe włókna. Włókna te tworz  sie .

Środków funkcjonalnych lub dodatkówŚrodków funkcjonalnych lub dodatkówŚrodków funkcjonalnych lub dodatkówŚrodków funkcjonalnych lub dodatków Dodatki funkcjonalne mog  obejmowa  środek zwi kszaj cy wytrzymałoś  w stanie mokrym, środek
antystatyczny i dodatki zwilżaj ce / środki powierzchniowo czynne.

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 nie posiada certyfikatu ekologicznego EU Ecolabel.

Opakowanie Spełnianie 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: 2018-06-27
Data korekty: 2019-02-09

Produkcja

Zniszczenie Ten produkt jest wykorzystywany głównie 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 Jeżeli produkt jest używany w procesach przemysłowych, przed jego zniszczeniem należy
skontaktowa  si  z instytucjami lokalnymi. można spala .

Essity Hygiene and Health AB, 405 03
GÖTEBORG, Szwecja

W2 — system ściereczek w roli combi,W1 - Czyściwo, system naścienny/podłogowy/stojakowy,Wiper W3 —
system ściereczek Wiper pak
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