
 

Tekoče milo za dodatno higieno Tork

Tekoče milo za dodatno higieno Tork 
zagotavlja dodatno higieno pri umivanju rok, 
ko je to potrebno, kot npr. pri obdelavi hrane 
in v kuhinji. Milo za dodatno higieno zmanjšuje 
tveganje kontaminacije hrane, ki je povezana z 
nezadostno higieno rok. Popolno za vsa 
higiensko občutljiva okolja.

Dermatološko preizkušeno, omogoča varčno 
uporabo. Hitro in preprosto ponovno dokazuje 
certifikat Švedskega združenja za revmo.

Izdelek 420810 

Sistem S1 

Velikost (ml) 1000

Velikost odmerka ~1 ml

Kakovost Vrhunska

Barva Prozorna

Videz Tekoča mešanica

Dišava Brez vonja

Ključne značilnost in koristi 
ponovnega polnjenja:
- Milo za dodatno higieno: Ko je 

potrebna večja higiena.
- Trajnostno: Omogoča združitev 

dodatne higiene in mila z oznako 
Ecolabel. Oznaka Ecolabel EU 
dokazuje, da je izdelek prijaznejši 
do okolja. Ker se steklenička po 
uporabi stisne, je količina odpadkov 
manjša.

- Brez dišav: Zmanjša tveganje 
draženja kože ali alergijskih reakcij.

- Higienično: Zatesnjena steklenička 
s črpalko za eno uporabo zmanjša 
tveganje navzkrižne okužbe pri 
ponovnem polnjenju. Prilega se 
podajalniku za uporabo brez dotika.
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Informacije o izdelku
Kozmetika

Tehnični podatki
Sestavine oda, natrijev kokoamfoacetat, natrijev lavret sulfat, undecil amido propil betain, 

mlečna kislina, PEG-150 distearat, undekanol, fenoksietanol, benzojska kislina, 
dehidroocetna kislina, citronska kislina, askorbil palmitat.

pH 4–7

Način uporabe En odmerek nanesite na mokre roke. Dobro vtrite in temeljite sperite s čisto 
tekočo vodo. S papirnatimi brisačami za enkratno uporabo roke dobro osušite.

Rok uporabe Rok uporabe, ki znaša 72 mesecev po datumu izdelave, je natisnjen na notranji 
in zunanji embalaži. Shranite v transportni škatli na temperaturi med 0 in 30 °C.

Skladnost s predpisi Kozmetična mila, ki se prodajajo pod blagovno znamko Tork, so izdelana 
skladno z dobro proizvodno prakso.
Varnost izdelka je preverjena skladno z 10. členom  Uredbe 1223/2009/ES 
o kozmetičnih izdelkih, zato izdelek velja za varnega za zdravje ljudi, ko se 
uporablja v normalnih ali razumno predvidljivih pogojih. Ne pričakuje se večje 
tveganje za zdravje ljudi ali okolje.
Milo je skladno s predpisi EU o preizkusih na živalih.
Izdelek je skladen z uredbo REACH 1907/2006/ES in njenimi spremembami. 
Skladno s členoma 13. in 16. Uredbe 1223/20091/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta o kozmetičnih izdelkih so bili izdelki priglašeni prek CPNP.

CPNP-dovoljenje št.: 1540354

ISO 2271 (dobra proizvodna praksa)
ISO 9001 in 13485 (sistem vodenja kakovosti) ISO 14001 (sistem ravnanja z 
okoljem) oznaka EU Ecolabel št. 390 085.

Preizkušanje izdelka
Dermatološko 
preizkušeno

Rezultati 48-urnega testa z enim obližem, ki jih je potrdil zunanji dermatolog, so 
pokazali, da izdelek ne povzroča draženja.

- Podajalniki za nego kože Tork s 
preverjeno funkcionalno obliko 
spodbujajo dobro higieno rok pri 
vseh uporabnikih toaletnih prosto-
rov.

- Preprostost uporabe za vse 
uporabnike dokazuje potrdilo tretje 
strani.

- 
oblike sistema bo izdelek brez 
težav uporabljalo vso čistilno 
osebje.

- Raznolik podajalnik se lahko 
uporablja s številnimi sredstvi za 
novo polnjenje linije S1.

- Na voljo s komolčnim načinom. 
uporabe brez dotika.

- Podajalniki Tork so na voljo v črni 
ali beli z visokim sijajem.

www.torkglobal.com
torkcontact@essity.com Tork South-East Europe

Podajalnik za tekoče 
milo Tork (S1)
560000 bel
560008 črn

Podajalnik za tekoče 
milo Tork
– komolčni (S1)
560100 bel

Združljivi podajalniki:

Essity Hungary Kft.
1021 Budapest
Budakeszi út 51.
HUNGARY


