
Product 420810

Systeem S1

Formaat ml 1000

Dosering ~1 ml

Kwaliteit Premium

Kleur Transparant

Kenmerk Vloeibaar mengsel

Geur Zonder parfum

Tork Extra Hygiëne Vloeibare Zeep biedt extra 
hygiëne bij het handen wassen wanneer dat nodig 
is, zoals bij voedselverwerking en in keukens. Extra 
hygiënisch handen wassen vermindert het risico op 
voedselbesmetting die wordt veroorzaakt door 
onvoldoende handhygiëne. Perfect voor gebruik in 
omgevingen waar hygiëne belangrijk is. Vrij van 
parfum of kleurstoffen, waardoor het risico op 
huidirritatie of een allergische reactie tot een 
minimum wordt gebracht. Tork Extra Hygiëne 
Vloeibare Zeep is zacht voor de huid, maar ook 
milieuvriendelijk, zoals bewezen door het Nordic 
Ecolabel.  

Snel en eenvoudig te vullen, zoals bewezen door de 
“Easy-to-use”-certificering voor eenvoudig gebruik 
van het Zweeds Reumafonds (SRA).

De belangrijkste kenmerken en 
voordelen van de vulling:
-   Extra hygiënische zeep: Wanneer 

meer hygiëne dan voor normaal 
handen wassen is vereist.

-   Duurzaam: Maakt het mogelijk 
om extra hygiëne te combineren 
met een ecolabel. Aangetoond als 
vriendelijk voor het milieu door het 
Nordic Ecolabel. Fles trekt vacuüm 
om de hoeveelheid afval  
te verminderen.

-   Hygiënisch: Dankzij de afgesloten 
fles met doseerpomp wordt bij het 
vullen van de dispenser het risico 
op kruisbesmetting verminderd. 
Past in de touch-free dispenser.

-   “Easy-to-use”-certificering  
voor eenvoudig gebruik:  
Snel en gemakkelijk te vullen. 

Tork Extra Hygiëne Vloeibare Zeep
Tork Extra Hygiene Liquid Soap
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Technische gegevens
Ingrediënten Aqua, Sodium Cocoamphoacetate, Sodium Laureth Sulfate, 

Undecylenamidopropyl Betaine, Lactic Acid, PEG-150 Distearate, Undecyl 
Alcohol, Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Citric Acid, 
Ascorbyl Palmitate.

pH  4-7

Gebruiksaanwijzing Breng één dosering aan op natte handen. Wrijf goed in en spoel grondig uit 
met schoon, stromend water. Droog af met papieren handdoeken voor eenma-
lig gebruik.

Houdbaarheidsperiode Vervalt 72 maanden na de productiedatum, die te vinden is op de binnen- en 
buitenverpakking. Bewaren in kartonnen doos tussen de 0 en 30 graden (C).

Naleving van de 
wet- en regelgeving

De cosmetische zepen die verkocht worden onder het merk Tork, worden 
geproduceerd in overeenstemming met ‘goede productiepraktijken’ (GMP’s). 
Het product is op veiligheid beoordeeld in overeenstemming met artikel 10 van 
de Cosmeticaverordening (EG) nr. 1223/2009 en wordt als veilig beschouwd 
voor de volksgezondheid wanneer het wordt gebruikt onder normale of 
redelijkerwijs te verwachten omstandigheden. Er wordt geen belangrijk risico 
voor de volksgezondheid of het milieu verwacht. De zeep voldoet aan de 
EU-regelgeving inzake dierproeven. Het product voldoet aan de REACH-
regelgeving EG/1907/2006 en zijn wijzigingen. Volgens artikelen 13 en 16 van 
verordening (EG) nr. 1223/20091 van het Europees Parlement en van de Raad 
betreffende cosmetische producten, zijn de producten aangemeld bij CPNP.
CPNP-registratienummer: 1540354

Certificering(en) ISO 2271 (GMP - Goede productiepraktijken)
ISO 9001 & 13485 (Kwaliteitsbeheersysteem)
ISO 14001 (Milieubeheersysteem)  
Nordic Ecolabel licentienummer 390 085

Veiligheidsinformatieblad Beschikbaar op de website van Tork.

Vulling- en verzendgegevens
Consumentenverpakking (con)/Fles Unit voor transport (trp)/Collo

EAN 7322540394382 7322540394399

Flessen per colli 1 6

Materiaal MDPE-fles Golfkarton

Afmetingen H240 x B92 x L92 mm H260 x B196 x L290 mm

Producttesten
Dermatologisch getest De resultaten van een test van 48 uur met enkele patch zijn gevalideerd  

door een externe gelicensieerde dermatoloog en hebben aangetoond dat het 
product “niet-irriterend” is.

-  Tork zeep- en 
huidverzorgingsdispensers met 
bewezen functioneel design 
bevorderen een goede handhygiëne 
voor alle bezoekers aan de sanitaire 
ruimte.

-  Eenvoudig te gebruiken voor alle 
bezoekers, bevestigd door externe 
certificering.

-  Eenvoudig te gebruiken voor het 
onderhoudspersoneel dankzij het 
gecertificeerde, functionele design 
van het systeem.

-  De veelzijdige dispenser kan 
gebruikt worden voor een grote 
reeks S1-vullingen.

-  Beschikbaar met elleboogbediening 
voor handenvrije bediening.

-  De Tork-dispenser is beschikbaar in 
hoogglanzend zwart of wit, en is ook 
beschikbaar in een kleinere maat.

Geschikte dispensers:
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Nederland 

SCA Hygiene Products BV  
AfH Professional Hygiene Europe

Arnhemse Bovenweg 120

3708 AH Zeist 
Nederland

 +31 (0) 30-69 84 666

 www.tork.nl

 info@tork.nl

Duitsland 

SCA Hygiene Products  
AfH Sales GmbH

Sandhofer Straße 176

68305 Mannheim 
Duitsland

 +49 (0) 621-778 47 00

 www.tork.de

 torkmaster@sca.com

Zwitserland 

SCA Hygiene Products 
AG

Parkstrasse 1b

6214 Schenkon 
Zwitserland

 +41 (0) 848-81 01 52

 www.tork.ch

 torkmaster@sca.com

Oostenrijk 

SCA Hygiene Products 
GmbH

Storchengasse 1

1150 Wien 
Oostenrijk

 +43 (0) 810-22 00 84

 www.tork.at

 torkmaster@sca.com

Neem contact met ons op:
België en Luxemburg 

SCA Hygiene Products SA 
AfH Professional Hygiene Europe

Twin Squares, Culliganlaan 1D

1831 Diegem 
België

 +32 (0) 2-766 05 30

 www.tork.be  www.tork.lu

 info@tork.be

Tork Vloeibare en 
Spray  
Zeep Dispenser 
(S1)
560000 wit
560008 zwart

Tork Vloeibare  
Zeep Dispenser  
- met elleboogbediening 
(S1)
560100 wit
561008 zwart 


