
Tork S pun Spum  Pentru Sp larea Mâinilor - Limpede,Tork S pun Spum  Pentru Sp larea Mâinilor - Limpede,Tork S pun Spum  Pentru Sp larea Mâinilor - Limpede,Tork S pun Spum  Pentru Sp larea Mâinilor - Limpede,
1000ml1000ml1000ml1000ml

Articol 520201

Sistem S4 - Foam soap
system

Culoare Transparent

Appearance Spum  Alb

Scent F r  Parfum

Volum 1000 ml

Number Of
Doses

2500

Sprijini i cauza sustenabilit ii f r  a compromite igiena mâinilor cu
noul Tork S pun Spum  Pentru Sp larea Mâinilor - Limpede - cu o
formul  cu un num r limitat de ingrediente, 99% de origine natural .
Se potrive te în dozatoarele Tork Skincare pentru între inere rapid  i
f r  efort.

Beneficii cheie:Beneficii cheie:Beneficii cheie:Beneficii cheie:
- 99% dintre ingrediente sunt de origine
natural .
- Ingredientele produselor de sp lare sunt din
surse regenerabile (origini vegetale) i
selectate pentru impactul minim asupra vie ii
acvatice*  *) Pe baza etichetei ecologice UE,
VCD (volumul critic de dilu ie) legat de
toxicitatea pentru organismele acvatice este
sub limitele specificate i este de 2 ori mai mic
fa  de formula s punului spum  delicat TORK
- Aceast  formul  este complet biodegrabil * *)
Pe baza testului de laborator ter  conform
OECD301B
- 35% mai pu in consum de ap * *) *Bazat pe
testul intern, în compara ie cu Tork s pun
spum  delicat
- Între inere f r  eforturi certificat  *.
Reumplere intuitiv  în mai pu in de 10 secunde
** * certificat  de Asocia ia Suedez  pentru
Reumatism, testat pe persoane cu putere
limitat  în mâini ** 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



Date transportDate transportDate transportDate transport
Unitate consumator Unitate transport Palet

SCCSCCSCCSCC 7322541282947 7322541282954 7322541369136

Buc iBuc iBuc iBuc i 1 6 480

Unit i consumatorUnit i consumatorUnit i consumatorUnit i consumator - 6 480

În l imeÎn l imeÎn l imeÎn l ime 240 mm 265 mm 1475 mm

L imeL imeL imeL ime 92 mm 196 mm 800 mm

LungimeLungimeLungimeLungime 92 mm 290 mm 1200 mm

VolumVolumVolumVolum 2 dm3 15,1 dm3 1,2 m3

Greutate netGreutate netGreutate netGreutate net 1034 g 6,2 kg 496,3 kg

Greutate brutGreutate brutGreutate brutGreutate brut 1099 g 6,9 kg 548,2 kg

MaterialMaterialMaterialMaterial Plastic bottle Carton -

Alege un dozatorAlege un dozatorAlege un dozatorAlege un dozator
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Certific ri produs:Certific ri produs:Certific ri produs:Certific ri produs:



ContactContactContactContact
Bunzl Romania Srl

SkinCareInfoSkinCareInfoSkinCareInfoSkinCareInfo

Aqua, Glycerin, Coco-Glucoside, Glycolipids, Sodium Lauroyl Methyl Isethionate, Lactic Acid, Xanthan Gum,
Sodium Gluconate, Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, Sodium Benzoate

5

Uda i-v  mâinile, doza i cu pompa s pun 1 dat  sau suficient pentru a v  acoperi ambele mâini. Freca i timp de
20 de secunde apoi cl ti i cu ap . Ştergeţi mâinile cu prosoape de hârtie de unic  folosinţ .

Data de expirare - 36 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 (GMP).
Produsele au fost evaluate pentru siguran  conform articolului 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 i care
pot fi prev zute în mod rezonabil.
Nu se preconizeaz  niciun pericol semnificativ pentru s n tatea uman  sau mediul înconjur tor.
S punurile respect  reglement rile UE privind testarea pe animale.
Produsele sunt conforme 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 al Consiliului privind produsele
cosmetice, produsele au fost înregistrate la CPNP.
Nr. de înregistrare CPNP:3609595
Nr. de înregistrare UKCP:3609620
A fost realizat testul de biodegradabilitate (OECD 301 B): formula complet  trebuie considerat  biodegradabil
imediat.
Con inutul este de origine natural  99% *Cu privire la compozi ia formulei în ansamblu (conform ISO16128)

ISO 22716 (Good Manufacturing Practice) ISO 9001 & 13485 (Quality Management System) ISO 14001
(Environmental Management System) EU Ecolabel license SE/030/002

Disponibil pe site-ul web Tork

Rezultatele testului epicutanat de 48 de ore au fost validate de un dermatolog extern produsul dovedindu-se a fi
"non-iritant" (Testele semi-oclusive de 48 de ore realizate pe subiec i umani sub control dermatologic) CDV (volum
critic de dilu ie) corelate cu Toxicitatea provocat  organismelor acvatice Test de laborator ter  în conformitate cu
OECD301B, dovedit a fi biodegradabil imediat Formul  certificat  ISO16128 Con inut de origine natural
Ingredientele corespund cerin elor pentru certificarea ISO16128. Folosi i testul pentru a m sura cantitatea de ap
consumat
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