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Articol 420602

Sistem S2 - Liquid soap
system small

Culoare Albastru deschis

Crema de du  Tork Mini pentru hoteluri, coli i centre sportive este o
formul  de îngrijire, hidratant  i sidefat , cu un parfum r coritor,
unisex, care face pielea moale. Potrivit  pentru Dozatoarele de S pun
Lichid Tork Mini, care sunt u or de folosit i asigur  o bun  igien  a
mâinilor pentru to i utilizatorii.

Beneficii cheie:Beneficii cheie:Beneficii cheie:Beneficii cheie:
- O crem  de du  r coritoare i sidefat , cu
parfum unisex
- Formul  testat  dermatologic, cu ingrediente
dovedite a fi delicate cu pielea
- Reînc rcare certificat  f r  efort* în mai pu in
de 10 sec** *) Certificare din partea Swedish
Rheumatism association, testare conform
testului The Design for All, publicare în
Swedish Design Research Journal, 2011. **)
Pe baza testului intern privind timpul de
realimentare cu s pun.
- Sticla cu protec ie din fabric , având o
pomp  nou  pentru fiecare reumplere ajut  la
reducerea riscului de contaminare
- Recipientul este pliabil, asigurând un volum
de de euri mai mic cu 70%*) *Pe baza testului
Essity



Date transportDate transportDate transportDate transport
Unitate consumator Unitate transport Palet

SCCSCCSCCSCC 7322540394344 7322540394351 7322540471236

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 492,6 g 3,9 kg 331 kg

Greutate brutGreutate brutGreutate brutGreutate brut 527,6 g 4,5 kg 374,6 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

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Glycol Distearate, Parfum,
Citric Acid, Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Sodium Benzoate, CI 42090, CI 17200, Sodium Sulfate

~ 5

Doza i s pun pe mâinile ude, face i spum , cl ti i i terge i cu un prosop de hârtie de unic  folosin . 

Data de expirare - 72 de luni de la data fabrica iei - este imprimat  pe ambalajul primar i secundar. A se
depozita în cutia de transport, la temperaturi cuprinse între 0 i 30 de grade Celsius

S punurile cosmetice comercializate sub marca Tork sunt fabricate în conformitate cu Bunele Practici de
Fabrica ie (BPF). Siguran a produsului a fost evaluat  în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (CE) nr.
1223/2009 privind produsele cosmetice i a fost declarat sigur pentru s n tatea uman  dac  este folosit în condi ii
normale sau în condi ii care pot fi prev zute în mod rezonabil. Nu se preconizeaz  niciun pericol semnificativ
pentru s n tatea uman  sau mediul înconjur tor. S punul respect  reglement rile UE privind testarea pe animale.
Produsul este conform cu Regulamentul REACH CE/1907/2006, cu modific rile ulterioare. Conform articolelor 13
i 16 din Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European i Consiliului privind produsele cosmetice,

produsele au fost înregistrate la CPNP. Nr. de notificare CPNP: 1540268 

ISO 22716 (Bune practici de fabrica ie)
ISO 9001 & 13485 (Sistem de management al calit ii)
ISO 14001 (Sistem de management de mediu)
Eticheta ecologic  UE  nr. autoriza ie (SE/030/002)

Fi a cu informa ii de siguran  este disponibil  pe site-ul web Tork

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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