
 
 

Tork Premium kuhinjska brisača 
 
 
 
 
 

Artikel: 120269 

Plasti: 2 

Barva: bela 

Potiskano: Ne 

Pregirano: Da  

Širina role: 23 cm 

Dolžina role: 15.36 m 

Število listov: 64 

Dolžina lista: 24 cm 

Premer role: 10.7 cm 

Premer tulca: 4.3 cm 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lastnosti proizvoda 
•Kakovostna kuhinjska brisača za brisanje in čiščenje 

•Prilagodljiva alternativa 

•Visoka vpojna moč 

 

Prodajni podatki 
Potrošniške enote: 

EAN: 7322540006292 

Kos: 2 

Višina: 230 mm 

Širina: 101 mm 

Dolžina: 202 mm 

Volumen: 4.7 dm3 

Neto teža: 311 g 

Bruto teža: 350 g 

 

Okoljevarstvo 
Vsebina 

Transportne enote: 

EAN: 7322540006308 

Kos: 24 

Potr. enote: 12 

Višina: 230 mm 

Širina: 600 mm 

Dolžina: 400 mm 

Volumen: 55.2 dm3 

Neto teža: 3.73 kg 

Bruto teža: 4.20 kg 

Sestava vlaken proizvoda je čista celuloza. 

Material 

Vlakna čiste celuloze so predelane iz trdega ali mehkega lesa. Proces je bodisi delignifikacija 

sulfita ali sulfata, kar pomeni npr. da se iz celuloze odstrani lignin in smola. 

Beljenje je proces čiščenja vlaken. Cilj je doseči svetla vlakna, prav tako pa pridobiti čistost vlaken 
za doseganje zahtev za higieno in v nekaterih primerih za izpolnjevanje zahtev za varnost hrane. 



Uporabljene so različne metode beljenja brez klora: ECF (elementary chlorine free), kjer se 

uporablja klorov dioksid in TCF (totaly chlorine free) pri uporabi ozona, kisika in vodikovega 

peroksida. 

Kemikalije, ki se uporabljajo v procesu, kot tudi funkcionalne kemikalije, so ocenjene z 

okoljskega vidika, zdravstvenega in varnostnega vidika. Uporabljene kemikalije so:sredstvo za 

sušenje, če je barvano = barvilo, sredstva za pritrjevanje, sredstva za flouroscentno beljenje, 

lepilo, mehčala, procesne kemikalije: Antipitch, zaščitno sredstvo »Yankee coating 

Defoamer«, razprševalna sredstva in površinsko aktivne snovi, pH control retencijska 

sredstva, kemikalije za čiščenje, drenažna sredstva. Pakiranje izpolnjuje direktive o embalaži 

in odpadni embalaži (94/62/ES). 

Ekološki certifikat: = Ecolabel. Ta izdelek je odobren po  

okoljskem certifikatu tipa I: Swan label. 

Datum izdaje 2010-03-04 

Datum revizije: 

Proizvodnja 

Proizvod je izdelan v Mannheim mill, DE, certificiran poto ISO 9001, ISO 14001 in EMAS. 

Uničenje 

Proizvod je v glavnem namenjen za kuhinjsko higieno in se lahko odlaga skupaj z 

gospodinjskimi odpadki. 


