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S1 - Vloeibare zeep systeem

Tork Alcohol Gel
transparent

Artikel 400102

Volume 1000 ml

Systeem S1 - Vloeibare zeep
systeem

no_of_doses ≈1000

Kleur transparent

Tork Alcohol Gel is een desinfecterend product dat niet hoeft te
worden afgespoeld, met 64% gedenatureerde alcohol (w/w). De
gel is ideaal als toevoeging voor handen wassen met zeep en
water, of wanneer er geen water beschikbaar is. Perfect voor de
horeca of omgevingen waar hygiëne cruciaal is. Geschikt voor de
Tork Liquid & Spray Soap Dispensers, die eenvoudig in het gebruik
zijn en alle gebruikers goede handhygiëne bieden.

Effectieve desinfectie tegen een groot
aantal bacteriën, in overeenstemming met
EN 1500

Snel en eenvoudig te vullen, zoals
bewezen door de certificering voor
eenvoudig gebruik van het Zweedse
Reumafonds (SRA)

De afgesloten fles met doseerpomp voor
eenmalig gebruik garandeert een goede
hygiëne en vermindert het risico op
kruisbesmetting

De fles trekt vacuüm naarmate de inhoud
wordt gebruikt, waardoor afval wordt
verminderd

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik
eerst het etiket en de productinformatie



Kies een dispenser

560008 252040 560008

Alternatieve producten

420110 420103

Contact

SCA Hygiene Products 

Arnhemse Bovenweg 120 
3708 AH ZEIST   
Nederland

Tel no:    030 - 698 4600

Fax:        00800 9574 2540

E-mail:    info@tork.nl

 
Verzendgegevens

Consumentenverpakking Colli (trp) Pallet

EAN 7322540520309 7322540521412 7322540533583

Aantal 1 6 480

Consumentenverpakkingen - 6 480

Hoogte 240 mm 260 mm 1450 mm

Breedte 92 mm 196 mm 800 mm

Lengte 92 mm 290 mm 1200 mm

Inhoud (ml) 2 dm3 14.8 dm3 1.2 m3

Nettogewicht 870 g 5.2 kg 417.6 kg

Totaalgewicht 916 g 5.7 kg 457.52 kg

Verpakkingsmateriaal Plastic bottle Carton -
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Technische data

Ingrediënten Actieve ingrediënten:
Propan-2-ol (CAS No. 67-63-01) 64 g/100 g
Overige ingrediënten:
Isopropyl alcohol, Aqua, Butylene Glycol, PEG-75 Lanolin, Acrylates/C10-30 Alkyl, Acrylate
Crosspolymer, Aminomethyl Propanol, Parfum, Limonene

pH ~7

Gebruiksmethode 3 ml aanbrengen, gelijkmatig verdelen en gedurende 30 seconden inwrijven. De procedure herhalen
voor een optimaal effect.
- Desinfecterende handgel
- Voldoet aan norm EN 1500
Kan bepaalde stoffen of oppervlakken verkleuren

Schap datum 36 maanden, 6 maanden na openen.
Bewaren in oorspronkelijke verpakking
Bescherm het product tegen overmatig zonlicht
Vermijd extreme temperaturen.

Gebruiksaanwijzing Gebruik desinfecterende middelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Vermijd oogcontact. In geval van contact met ogen, direct minstens 10 minuten spoelen met voldoende
water en een arts raadplegen. Meer informatie is te vinden op het veiligheidsinformatieblad.

Naleving van de regelgeving De biocideproducten die beschikbaar zijn onder het merk Tork voldoen aan de EU Biocidenverordening
nr. 528/2012 en zijn goedgekeurd voor menselijke hygiënedoeleinden. De producten zijn geregistreerd en
goedgekeurd in de landen waarin ze worden verkocht. Alle producten van Tork zijn in overeenstemming
met de REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006 en zijn amendementen. Alle niet-biocide ingrediënten
voldoen aan de eisen van de Cosmeticaverordening (EG) nr. 1223/2009 en worden als veilig voor de
gezondheid beschouwd, mits gebruikt onder normale of redelijkerwijs te verwachten omstandigheden.
De biocideproducten worden geproduceerd in overeenstemming met de goede productiepraktijken
(Good Manufacturing Practices - GMP’s).

Registraties biociden BE: NOTIF734
DE: N-58125
NL: 14338N
LU: 57/14/L

CertificeringenCertificeringenCertificeringenCertificeringen ISO 2271 (Good Manufacturing Practice)
ISO 9001 & 13485 (Kwaliteitsmanagementsysteem)
ISO 14001 (Milieumanagementsysteem)        

Safety Data Sheet Om de producten veilig te gebruiken, moeten de instructies van de veiligheidsinformatiebladen worden
opgevolgd. Deze zijn in alle plaatselijke varianten te vinden op de website van Tork, in overeenstemming
met de huidige wettelijke vereisten voor deze regio’s (bv. in overeenstemming met CLP in Europa).
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Microbiologischel testen

Effectief tegen Testmethode Testvoorwaarden Testduur Testorganismse

Bacteriën EN 1500: hygiënische handwassing 3 ml 2 x 30 sec E. coli K12

EN 1040: Algemene bacteriedodende
werking

Volgens de methodologie van DGHM Vuile
omstandigheden

30
seconden

S. aureus, E. coli, P.
aeruginosa, E. hirae, Pr.
Mirabilis

Gist en fungus
Volgens de methodologie van DGHM Vuile

omstandigheden
30
seconden C. albicans

Virussen
BVDV Vaccin 1 min

Beperkte virusdodende
werking /  effectief tegen
omhulde virussen
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Het merk Tork omvat een volledig assortiment producten
en diensten op het gebied van hygiëne en reiniging voor
de horecasector, de gezondheidssector alsook voor
voedingsindustrie, kantoren, scholen en de industriële
sector. Tot de producten behoren dispensers, papieren
handdoeken, toiletpapier, zeep, servetten, industriële
poetsrollen en keukenpapier. Door ervaring op het gebied
van hygiëne, functioneel design en duurzaamheid is Tork
marktleider in Europa geworden. Tork is een wereldwijd

www.tork.nl


