
S4 - Systém penového mydla

Tork penová dezinfekcia rúk s alkoholom  (biocíd)

Druh tovaru: 520101

Objem 950 ml

Systém S4 - Systém penového
mydla

no_of_doses ≈2375

Farba Priehľadné

Obmedzte infekcie s Tork Alcohol penovou dezinfekciou rúk so
75 % denaturovaným alkoholom (w/w), ktorá ostáva na vašich
rukách. Je ideálna na dezinfekciu rúk, ak nie je k dispozícii žiadna
voda, najmä v kanceláriách a iných verejných priestranstvách.
Vyhovuje európskej norme EN1500. Vhodné pre Tork zásobníky na
penové mydlo, ktoré sa ľahko používajú a pre šetkých používateľov
zabezpe ujú správnu hygienu rúk. 

Ú inná receptúra – vyhovuje norme
EN1500

Bohatá a rastúca pena bez vôní a farbív je
jemná k pokožke

Rýchle a jednoduché dop ňanie overené
osved ením o jednoduchom používaní
vyhotovenom Švédskou reumatologickou
asociáciou.

Uzavretá fľaša s jednorazovou pumpi kou
zaisťuje dobrú hygienu a znižuje riziko
krížovej kontaminácie.

Fľaša sa zmenšuje so znižovaním obsahu,
ím sa redukuje odpad.

Používajte biocídy bezpe ným spôsobom.
Pred použitím si pre ítajte údaje na obale a
pripojené informácie o výrobku.

www.tork.sk



Vyberte si zásobník

561600 561508 511052

Osved enia výrobkovOsved enia výrobkovOsved enia výrobkovOsved enia výrobkov

Kontakt

Essity Slovakia s.r.o.
BU Professional Hygiene 
049 12 Gemerská Hôrka

Slovenská republika

Tel.: (+421) 587 860 212
Fax: (+421) 587 860 333

 
Údaje o preprave

Jednotka spotrebiteľa Prepravná jednotka Paleta

EAN 7322540740936 7322540740943 7322540759075

Kusy/kusov 1 6 480

Jednotky spotrebiteľaJednotky spotrebiteľaJednotky spotrebiteľaJednotky spotrebiteľa - 6 480

Výška 251 mm 265 mm 1475 mm

Šírka 91 mm 196 mm 800 mm

D žkaD žkaD žkaD žka 93 mm 290 mm 1200 mm

Množstvo 2.1 dm3 15.1 dm3 1.2 m3

istá hmotnosťistá hmotnosťistá hmotnosťistá hmotnosť 807 g 4.8 kg 387.4 kg

Hmotnosť v hrubomHmotnosť v hrubomHmotnosť v hrubomHmotnosť v hrubom 872 g 5.5 kg 438.5 kg

Baliaci materiál Igelitová taška Kartón -
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Technical data

Ingredients Aktívne zložky
Ethanol 65 g/100 g, Propan-1-ol 10 g/100 g,  Propan-2-ol < 0,1 g/100 g
Ostatné zložky
Aqua, Propyl Alcohol, Bis-Peg 12 Dimethicone, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Peg-200
Hydrogenated Glyceryl Palmate, Peg-7 Glyceryl Cocoate, Behentrimonium Chloride, Dihydroxypropyl
Peg-5 Linoleammonium Chloride, Isopropyl Alcohol, < 0,1 % (w/w) Propan-2-ol 

pH ~5.5

Method Of Use Pred použitím sa uistite, že sú vaše ruky isté a suché.
Všeobecné podmienky hygieny:
Použite 1 – 2 dávky (celá ruka by mala byť vlhká) a rozotrite dôkladne až do vyschnutia (15 – 30
sekúnd).
Na dezinfekciu v súlade s EN1500:
Použite 3 ml, rovnomerne rozotrite a vtierajte 30 sekúnd až do vyschnutia.

Shelf Life Dátum exspirácie je 36 mesiacov odo dňa výroby a je uvedený na vnútornej  strane obalu. Skladujte v
pôvodnom obale. Produkt chráňte pred nadmerným pôsobením slne ného žiarenia. Produkt
nevystavujte extrémnym teplotám a skladujte pri teplote od 4 °C do 30 °C. 

Handling Instructions Používajte dezinfek né prostriedky bezpe ným spôsobom. Pred použitím si pre ítajte údaje na obale a
pripojené informácie o výrobku. Vyhnite sa kontaktu s o ami. V prípade kontaktu s o ami si ich okamžite
vypláchnite dostato ným množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc. Podrobnejšie informácie
nájdete v bezpe nostnom liste. 
Môže zmeniť farbu ur itých látok i povrchov.

Regulatory Compliance Biocídne produkty, s ktorými sa obchoduje pod zna kou Tork, sú v súlade s nariadením o
sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu (EÚ) . 528/2012 a sú schválené na hygienické použitie u
ľudí. Produkty sú registrované a autorizované v tých krajinách, v ktorých sa predávajú. Tieto produkty
sú v súlade s nariadením REACH (ES) . 1907/2006 a jeho dodatkov. Všetky nebiocídne zložky sú v
súlade s nariadením o kozmetických výrobkoch (ES) . 1223/2009 a považujú sa za bezpe né pre
ľudské zdravie pri bežných alebo rozumne predvídateľných podmienkach. Biocídne produkty sa
vyrábajú v súlade so správnou výrobnou praxou (SVP). 

Registrations Biocides Bulharsko (BG) 2279-2/12.01.2018. eská rep.. (CZ) yesRakúsko (AT) Yes naNemecko (DE)
N-58695Belgicko (BE) NOTIF1135Dánsko (DK) 2417572Estónsko (EE) 1306/15Fínsko (FI)
427284Francúzsko (FR) yesLuxembursko (LX) 128/16/L Ma arsko (HU) yesTaliansko (IT)  Registrazione
n. 20375Litva (LT) Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5)BSV-11841(A-
01VNO261554/A-18- 115), galioja iki 2020-06-07. Lotyšsko  (LV) LV0203 2015/1602Holandsko (NL)
15290 NNórsko (NO) 320166Poľsko (PL) YesSrbsko (RS) 532-01-2688/2016-19Rumunsko (RO) Nr.
3612BIO/01/12.24Švédsko (SE) 535728-0Švaj iarsko (CH) CHZN4305Slovinsko (SI) YesSlovensko
(SK) bio/124/D/15/CCHLPVeľká Británia (UK) YesÍrsko (IRL) Pcs no - 98122Ukrajina (UA) Yes

CertificationCertificationCertificationCertification ISO 22716 (Postupy správnej výrobnej praxe) ISO 9001 & 13485 (Systém riadenia kvality) ISO 14001
(Systém environmentálneho riadenia) zapísané v zozname VAH

Safety Data Sheet Na bezpe né použitie a manipuláciu s produktom dodržiavajte odporú ania uvedené v
bezpe nostných listoch. Sú dostupné na webovej stránke Tork vo všetkých potrebných miestnych
verziách v súlade s  právnymi nariadeniami každej oblasti (napr. v súlade s CLP pre Európu). 
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Microbiological tests

Effective against Test method Test conditions Test
durations Test organisms

Bacteria
EN1500: hygienická emulzia na ruky 3 ml 30 sekúnd

Escherichia coli K12
NCTC 10538

EN 1276: Baktericídna ú innosť v
potravinárskom, priemyselnom,
domácom a úradnom prostredí

V
zne istenom
prostredí

30 sekúnd

Staphylococcus aureus,
Enterococcus hirae,
Escherichia coli &
Pseudomonas aeruginosa

Yeast And Fungi EN 1275: Základná fungicídna a
protikvasinková ú innosť 1 minúta Candida albicans, Aspergillus

niger (tzv. ierna pleseň)

EN 1650: Fungicídna ú innosť v
potravinárskom, priemyselnom,
domácom a úradnom prostredí

15 minút Candida albicans, Aspergillus
brasilliensis

Mycrobacteria EN 14348: Tuberkulocídna ú innosť v
lekárskom prostredí

V istom
prostredí 30 sekúnd Mycobaterium terrae

Viruses Produkt je virucídny vo i vírusu vtá ej
chrípky H3N8 a H3N2 a ľudskému
rinovírusu do 30 sekúnd (upravené
EN14476).
Produkt je virucídny vo i ľudskému
rotavírusu do 30 sekúnd (podľa smernice
DW a RKI).

Amercian Standards
Baktérie: Postup ni enia za ur itý as
podľa smernice ASTM E2315-03 In vitro 15 sekúnd

Testované na 28
grampozitívnych a
gramnegatívnych druhoch.*

Kvasinky a huby: Postup ni enia za ur itý
as podľa smernice ASTM E2315-03 In vitro 15 sekúnd Candida albicans, Candida

tropicalis

Vírusy: Upravená smernica ASTM E1052 In vitro 30 sekúnd
Herpes Simplex typ 1, HIV,
chrípka typu H1N1 (prasacia
chrípka)

Vírusy: Smernica E1838-02 In vivo 30 sekúnd

Pri použití brušiek prstov bol
produkt virucídny vo i
ma aciemu kalicivírusu
(náhrade norovírusu) za
30 sekúnd.

* salmonela typhi, acinetobacter, E.coli,
enterobacter aerogenes, klebsiella sp,
pseudomonas aeruginosa, proteus
mirabilis, serratia marcescens, salmonela
choleraesuis, zlatý stafylokok, stafylokok
epidermis, hemolytický stafylokok,
saprofytický stafylokok, mikrokok luteus,
streptokok
pyogenes, streptokok pneumonia, fekálny
enterokok, enterokok faecium, enterokok
hirae, listéria monocytogenes
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www.tork.skEssity is a leading global hygiene and
health company


