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Tork isti  WC sedátekTork isti  WC sedátekTork isti  WC sedátekTork isti  WC sedátek

Produkt 420302

Vzhled Gelové

Systém S2 - Systém tekutého
mýdla malý

Vůn  mýdla Vůn  alkoholu

Objem 475 ml

no_of_doses ≈475

Barva Průhledné

Tork isti  WC sedátek dodává návšt vníkům mimořádný pocit
istoty a pohodlí. Zajist te si hygieni t jší WC sedátko s jedinou

dávkou isti e WC sedátek na kousku toaletního papíru. Vhodné
pro Tork Mini zásobník na tekuté mýdlo s prokázaným snadným
používáním. 

išt ní pro extra hygienické toaletní
sedátko

Komfort: Snadno se rozstřikuje,
nezanechává zbytky a pomáhá
neutralizovat zápach

Rychlé a snadné doplňování, doložené
certifikátem snadného používání
easy-to-use Švédské revmatologické
asociace

Hermeticky uzavřená láhev s jednorázovou
pumpi kou zajišťuje důkladnou hygienu a
snižuje riziko křížové kontaminace
Láhev se při odebírání obsahu zplošťuje,
což snižuje objem odpadu

www.tork.cz



Vyberte si zásobník

511052 561000 511052

Kontakt

Essity Czech Republic s.r.o.
BU Professional Hygiene 
Sokolovská 94
186 00 Praha 8

eská republika 

Tel.: (+420) 221 706 111
Fax: (+420) 221 706 333

 
Dodací údaje

Spotřebitelská jednotka Přepravní jednotka Paleta

EAN 7322540390865 7322540390872 7322540424133

KusůKusůKusůKusů 1 8 768

Spotřebitelské jednotkySpotřebitelské jednotkySpotřebitelské jednotkySpotřebitelské jednotky - 8 768

Výška 164 mm 184 mm 1622 mm

ŠířkaŠířkaŠířkaŠířka 92 mm 196 mm 800 mm

Délka 92 mm 392 mm 1200 mm

Objem 1.4 dm3 14.1 dm3 1.4 m3

istá hmotnostistá hmotnostistá hmotnostistá hmotnost 452 g 3.6 kg 347.3 kg

Hrubá hmotnost 485 g 4.1 kg 393.1 kg

Obalový materiál Igelitová taška Karton -
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Technical data

Složení Aktivní složky
Alkohol, denaturovaný <20 g/100 g, isopropylalkohol <5 g/100 g

pH 6.5

Způsob použitíZpůsob použitíZpůsob použitíZpůsob použití K  išt ní a utírání WC sedátka naneste na papír jednu až dv  dávky.

Doba skladovatelnosti Datum expirace 72 m síců od data výroby je uvedeno na vnitřní i vn jším obalu. Skladujte na suchém,
chladném a dobře v traném míst . Relativní vlhkost místnosti > 50 %. Chraňte před přímým slune ním
sv tlem. Uchovávejte v přepravním boxu při teplot  0 až 30 °C.

Pokyny k manipulaci isticí prostředky používejte bezpe n . Vyhn te se kontaktu s o ima. V případ , že dojde ke kontaktu
s o ima, vypláchn te je velkým množstvím vody (alespoň 10 minut) a vyhledejte lékařskou pomoc. Další
informace naleznete na bezpe nostním list .

Soulad s předpisySoulad s předpisySoulad s předpisySoulad s předpisy V souladu s nařízeními 453/2010 a 1272/2008
Klasifikace hořlavé kapaliny (kategorie 3) v souladu s nařízením 1272/2008.
Klasifikace podle sm rnice 1999/45/ES.
Informace na štítcích v souladu s nařízením 1272/2008.

Registrace biocidůRegistrace biocidůRegistrace biocidůRegistrace biocidů

CertifikaceCertifikaceCertifikaceCertifikace ISO 22716 (Správná výrobní praxe)
ISO 9001 & 13485 (Systém řízení jakosti)
ISO 14001 (Systém environmentálního managementu)

Bezpe nostní listBezpe nostní listBezpe nostní listBezpe nostní list V zájmu bezpe ného používání produktů a manipulace s nimi se ři te doporu eními v bezpe nostních
listech. Jsou k dispozici na webových stránkách Tork ve všech požadovaných místních verzích v
souladu s platnými zákonnými požadavky t chto regionů (např. v souladu s nařízením o klasifikaci v
případ  Evropy).
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www.tork.czEssity is a leading global hygiene and
health company


