
S11 - Spray soap systemS11 - Spray soap systemS11 - Spray soap systemS11 - Spray soap system
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Κωδικός 620501

Σύστημα S11 - Spray
soap system

Χρώμα transparent

Appearance spray

Scent perfumed

Όγκος 1000 ml

Number Of
Doses

≈3333

Περισσότερες φορές με λιγότερο προϊόν. Το Tork σαπούνι σε σπρέι
παρέχει 3.000 δόσεις σαπουνιού για τα χέρια χωρίς άρωμα και χρώμα,
το οποίο είναι απαλό για το δέρμα. Αυτό το σαπούνι είναι ιδανικό για
χώρους υγιεινής με υψηλή κυκλοφορία όπου η απόδοση είναι
σημαντική. Κατάλληλο για Tork συσκευές υγρού σαπουνιού και
σαπουνιού σε σπρέι, οι οποίες είναι εύχρηστες και παρέχουν
ικανοποιητική υγιεινή χεριών σε όλους τους χρήστες.

Πιστοποιημένο με το οικολογικό σήμα ΕΕ, για
υψηλή περιβαλλοντική απόδοση
Αποδεδειγμένα γρήγορη και εύκολη
αναπλήρωση με πιστοποίηση εύκολης χρήσης
από τη Σουηδική Ένωση Ρευματολογικών
Νοσημάτων
Η σφραγισμένη φιάλη με αντλία μίας χρήσης
εξασφαλίζει την καλή υγιεινή και μειώνει τον
κίνδυνο επαγωγικής μόλυνσης.
Η φιάλη συρρικνώνεται καθώς χρησιμοποιείται
το περιεχόμενο, μειώνοντας τον όγκο των
αποβλήτων.



Στοιχεία αποστολήςΣτοιχεία αποστολήςΣτοιχεία αποστολήςΣτοιχεία αποστολής
Μονάδα καταναλωτή Μονάδα μεταφοράς Παλέτα

SCCSCCSCCSCC 7322540751437 7322540751413 7322540758726

ΤεμάχιαΤεμάχιαΤεμάχιαΤεμάχια 1 6 480

Μονάδες κατανάλωσηςΜονάδες κατανάλωσηςΜονάδες κατανάλωσηςΜονάδες κατανάλωσης - 6 480

ΎψοςΎψοςΎψοςΎψος 246 mm 265 mm 1475 mm

ΠλάτοςΠλάτοςΠλάτοςΠλάτος 91 mm 196 mm 800 mm

ΜήκοςΜήκοςΜήκοςΜήκος 93 mm 290 mm 1200 mm

ΌγκοςΌγκοςΌγκοςΌγκος 2,1 dm3 15,1 dm3 1,2 m3

Καθαρό βάροςΚαθαρό βάροςΚαθαρό βάροςΚαθαρό βάρος 1031 g 6,2 kg 494,9 kg

Μεικτό βάροςΜεικτό βάροςΜεικτό βάροςΜεικτό βάρος 1077,2 g 6,7 kg 535,6 kg

ΥλικόΥλικόΥλικόΥλικό Πλαστική Σακούλα Xαρτόνι -

Επιλέξτε έναν διανεμητήΕπιλέξτε έναν διανεμητήΕπιλέξτε έναν διανεμητήΕπιλέξτε έναν διανεμητή
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Alternate ProductsAlternate ProductsAlternate ProductsAlternate Products
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Πιστοποιητικά προϊόντων:Πιστοποιητικά προϊόντων:Πιστοποιητικά προϊόντων:Πιστοποιητικά προϊόντων:
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Αρμόδιος επικοινωνίαςΑρμόδιος επικοινωνίαςΑρμόδιος επικοινωνίαςΑρμόδιος επικοινωνίας
Chara Papadimitriou
VARIO CLEAN S.A.
Τηλέφωνο εργασίας:
2164005946
Email:
cpapadimitriou@vario.com.gr

SkinCareInfoSkinCareInfoSkinCareInfoSkinCareInfo

ΣυστατικάΣυστατικάΣυστατικάΣυστατικά Aqua
Γλυκερίνη
Θειικό άλας
Κοκοαμφοοξικό Νάτριο
Γλουταμινικό λαυρικό νάτριο
Κιτρικό οξύ
Προπυλενογλυκόλη
Φαινοξυαιθανόλη
Βενζοϊκό οξύ
PEG-150 Διστεατικό
Χλωριούχο νάτριο
Άρωμα
Tetrasodium Iminodisuccinate
Παλμιτικό ασκορβύλιο

pHpHpHpH ~ 5

Τρόπος χρήσηςΤρόπος χρήσηςΤρόπος χρήσηςΤρόπος χρήσης Εφαρμόστε σαπούνι σε βρεγμένα χέρια, δημιουργήστε αφρό, ξεβγάλτε και στεγνώστε με μία
χαρτοπετσέτα μίας χρήσης.

Διάρκεια ζωήςΔιάρκεια ζωήςΔιάρκεια ζωήςΔιάρκεια ζωής Η ημερομηνία λήξης των 72 μηνών μετά την ημερομηνία παρασκευής αναγράφεται στην εσωτερική και
εξωτερική συσκευασία. Φυλάσσεται στο κουτί μεταφοράς μεταξύ 0 και 30 βαθμών C

Κανονιστική συμμόρφωσηΚανονιστική συμμόρφωσηΚανονιστική συμμόρφωσηΚανονιστική συμμόρφωση Τα καλλυντικά σαπούνια που διατίθενται στο εμπόριο με το εμπορικό σήμα της Tork κατασκευάζονται
σύμφωνα με τις ορθές παρασκευαστικές πρακτικές (GMP).
Το προϊόν έχει αξιολογηθεί για την ασφάλεια, σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού για τα καλλυντικά
(ΕΚ) αριθ. 1223/2009 και θεωρείται ασφαλές για την ανθρώπινη υγεία όταν χρησιμοποιείται υπό
κανονικές ή εύλογα προβλέψιμες συνθήκες. Δεν αναμένεται σημαντικός κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία
ή το περιβάλλον. Το σαπούνι συμμορφώνεται με τους κανονισμούς της ΕΕ σχετικά με τις δοκιμές σε ζώα.
Το προϊόν συμμορφώνεται με τον κανονισμό REACH ΕΚ/1907/2006 και τις τροποποιήσεις του.
Σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα, τα προϊόντα έχουν κοινοποιηθεί στην CPNP. Αρ.
εγγραφής CPNP: 1832866

ΠιστοποιήσειςΠιστοποιήσειςΠιστοποιήσειςΠιστοποιήσεις ISO 2271 (Ορθή Πρακτική Παραγωγής)
ISO 9001 & 13485 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας)
ISO 14001 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης)                         EU Αρ. άδειας  οικολογικού σήματος
(SE/030/02)

Δελτίο δεδομένων ασφάλειαςΔελτίο δεδομένων ασφάλειαςΔελτίο δεδομένων ασφάλειαςΔελτίο δεδομένων ασφάλειας Διαθέσιμο στον ιστότοπο της Tork

Έλεγχος προϊόντοςΈλεγχος προϊόντοςΈλεγχος προϊόντοςΈλεγχος προϊόντος Δερματολογικός έλεγχος: Τα αποτελέσματα του αυτοκόλλητου 48 ωρών έχουν αξιολογηθεί από εξωτερικό
δερματολόγο
και αποδεικνύουν ότι το προϊόν «δεν προκαλεί ερεθισμούς».
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