
Solu ie pentru Cur area Colacului de WC TorkSolu ie pentru Cur area Colacului de WC TorkSolu ie pentru Cur area Colacului de WC TorkSolu ie pentru Cur area Colacului de WC Tork

Articol 420302

Sistem S2 - Liquid soap
system small

Culoare Transparent

Solu ia pentru Cur area Colacului de WC Tork asigur  o siguran  i
un confort suplimentare pentru vizitatori. Ob ine i un colac de WC mai
curat cu o singur  doz  de solu ie pentru cur area colacului de WC
pe o bucat  de hârtie igienic . Adecvat  pentru Dozatoarele de
S pun Lichid Tork Mini, cu u urin  de utilizare dovedit . 

Beneficii cheie:Beneficii cheie:Beneficii cheie:Beneficii cheie:
- Igienic: Rezerva etan , prev zut  cu o
pomp  de unic  folosin , reduce riscul de
contaminare la reînc rcare
- Flaconul se pliaz  pe m sur  ce con inutul
este folosit, reducând volumul de eurilor
- Certificare u or de folosit: Flacoanele u or de
gestionat sunt sigilate pentru a preveni
scurgerile, iar procesul de reumplere a
dozatorului este rapid i simplu



Date transportDate transportDate transportDate transport
Unitate consumator Unitate transport Palet

SCCSCCSCCSCC 7322540390865 7322540390872 7322540509267

Buc iBuc iBuc iBuc i 1 8 672

Unit i consumatorUnit i consumatorUnit i consumatorUnit i consumator - 8 672

În l imeÎn l imeÎn l imeÎn l ime 164 mm 184 mm 1438 mm

L imeL imeL imeL ime 92 mm 196 mm 800 mm

LungimeLungimeLungimeLungime 92 mm 392 mm 1200 mm

VolumVolumVolumVolum 1,4 dm3 14,1 dm3 1,2 m3

Greutate netGreutate netGreutate netGreutate net 452,3 g 3,6 kg 303,9 kg

Greutate brutGreutate brutGreutate brutGreutate brut 485,8 g 4,1 kg 345,5 kg

MaterialMaterialMaterialMaterial Plastic bottle Carton -

Alege un dozatorAlege un dozatorAlege un dozatorAlege un dozator

561000561000561000561000 561008561008561008561008

Certific ri produs:Certific ri produs:Certific ri produs:Certific ri produs:



ContactContactContactContact
Bunzl Romania Srl

SkinCareInfoSkinCareInfoSkinCareInfoSkinCareInfo

Ingrediente active: Alcool denaturat (Alcohol Denat). <20 g/100 g, Alcool izopropilic (Isopropyl Alcohol) <5 g/100 g

Nu se aplic

Aplica i una sau dou  doze pe o lavet  pentru cur area i tergerea colacului toaletei.

Data de expirare de 72 de luni de la data fabrica iei este imprimat  pe ambalajul exterior i interior. A se depozita
într-un loc uscat, r coros i bine ventilat. Umiditatea relativ  a înc perii > 50%. Feri i de lumina direct  a soarelui. A
se depozita în cutia de transport, la temperaturi cuprinse între 0 i 30 de grade Celsius

Utiliza i detergen i în condi ii de siguran . Evita i contactul cu ochii. În caz de contact cu ochii, cl ti i imediat cu ap
din abunden  (timp de cel pu in 10 minute) i consulta i medicul. Pentru mai multe informa ii, consulta i Fi a cu
Date de Securitate (MSDS).

În conformitate cu 453/2010 i 1272/2008Clasificare în conformitate cu 1272/2008 Lichide inflamabile (categoria 3).
Clasific ri conform cu 1999/45/CE. Informa iile de pe etichet  conform cu 1272/2008.

ISO 22716 (Bunele Practici de Fabrica ie)ISO 9001 i 13485 (Sistemul de Management al Calit ţii)ISO 14001
(Sistemul de Management de Mediu)

Pentru o utilizare i manevrare în siguran  a produselor, v  rug m s  urma i recomand rile din Fi ele cu date de
securitate. Acestea sunt disponibile pe site-ul web Tork în toate versiunile locale necesare, conform cerin elor legale
actuale pentru respectivele regiuni (de exemplu, conform regulamentului CLP pentru Europa).

Test dermatologic: Rezultatele testului epicutanat de 48 de ore au fost validate de un dermatolog extern, produsul
dovedindu-se a fi „non-iritant”
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