
S1 - Systém tekutého mýdla

Tork Alcohol gelový dezinfek ní prostředek na ruceTork Alcohol gelový dezinfek ní prostředek na ruceTork Alcohol gelový dezinfek ní prostředek na ruceTork Alcohol gelový dezinfek ní prostředek na ruce
(biocid)

Produkt 420101

Objem 1000 ml

Systém S1 - Systém tekutého
mýdla

no_of_doses ≈1000

Barva Průhledné

Tork Alcohol Gel – dezinfek ní prostředek je bezoplachový
dezinfek ní prostředek obsahující 70 % denaturovaného alkoholu,
který je ideální jako dopln k k mytí rukou mýdlem a vodou nebo
pro o istu rukou, pokud není k dispozici voda. Vynikající pro oblast
stravovacích služeb a provozy citlivé na hygienu. Vhodný do Tork
zásobníků na tekuté mýdlo, které se snadno používají a nabízejí
všem uživatelům dokonalou hygienu rukou.

Dezinfek ní prostředek efektivn  působí
proti celé řad  bakterií – splňuje
požadavky normy EN1500

Chytrá receptura: Snadno se rozstřikuje,
obsahuje betain pro hydrataci a ochranu
pokožky

Rychlé a snadné doplňování, doložené
certifikátem snadného používání
easy-to-use Švédské revmatologické
asociace

Hermeticky uzavřená láhev s jednorázovou
pumpi kou zajišťuje důkladnou hygienu a
snižuje riziko křížové kontaminace
Láhev se při odebírání obsahu zplošťuje,
což snižuje objem odpadu

Používejte biocidy bezpe ným způsobem.
Před použitím si vždy pře t te ozna ení a
informace o přípravku.

www.tork.cz



Vyberte si zásobník

560108 560008 560100

Alternativní produkty

420103 420110

Kontakt

Essity Czech Republic s.r.o.
BU Professional Hygiene 
Sokolovská 94
186 00 Praha 8

eská republika 

Tel.: (+420) 221 706 111
Fax: (+420) 221 706 333

 
Dodací údaje

Spotřebitelská jednotka Přepravní jednotka Paleta

EAN 7322540353099 7322540353105 7322540377163

KusůKusůKusůKusů 1 6 480

Spotřebitelské jednotkySpotřebitelské jednotkySpotřebitelské jednotkySpotřebitelské jednotky - 6 480

Výška 240 mm 260 mm 1450 mm

ŠířkaŠířkaŠířkaŠířka 92 mm 196 mm 800 mm

Délka 92 mm 290 mm 1200 mm

Objem 2 dm3 14.8 dm3 1.2 m3

istá hmotnostistá hmotnostistá hmotnostistá hmotnost 870 g 5.2 kg 417.6 kg

Hrubá hmotnost 916 g 5.7 kg 457.7 kg

Obalový materiál Igelitová taška Karton -
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Technical data

Složení Aktivní složky
Alkohol, denaturovaný 65 g / 100 g, isopropylalkohol 5 g / 100 g
Další složka
Voda
Akryloyldimethyltaurát amonný / VP kopolymer
Glycerin
C12-13 alkyl laktát
Betain

pH ~ 5

Způsob použitíZpůsob použitíZpůsob použitíZpůsob použití Naneste 3 ml, rovnom rn  rozprašte a promn te po dobu 30 sekund, k dosažení maximálního ú inku
postup zopakujte.
- Gel na dezinfekci rukou
- Vyhovuje norm  EN 1500
- Uvedeno v DGHM/VAH
Může dojít k odbarvení n kterých tkanin nebo povrchů

Doba skladovatelnosti 36 m síců, 6 m síců od otevření.
Skladujte v původní nádob
Chraňte produkt před nadm rným slune ným svitem
Chraňte před extrémními teplotami.

Pokyny k manipulaci Používejte biocidy bezpe ným způsobem. Před použitím si vždy pře t te ozna ení a informace o
přípravku. Vyhn te se kontaktu s o ima. V případ , že dojde ke kontaktu s o ima, vypláchn te je
velkým množstvím vody (alespoň 10 minut) a vyhledejte lékařskou pomoc. Další informace naleznete na
bezpe nostním list .

Soulad s předpisySoulad s předpisySoulad s předpisySoulad s předpisy Biocidy prodávané pod zna kou Tork jsou v souladu s nařízením o biocidních přípravcích (EU)
. 528/2012 a jsou schválené pro ú ely humánní hygieny. Produkty jsou registrované a schválené v

příslušných zemích, ve kterých se prodávají. Produkty odpovídají požadavkům nařízení ES/1907/2006,
REACH, a jeho dodatků. Veškeré nebiocidní složky jsou v souladu s nařízením o kosmetických
prostředcích (ES) . 1223/2009 a jsou považované za bezpe né pro lidské zdraví, používají-li se za
b žných nebo rozumn  předvídatelných podmínek. Biocidní přípravky se vyráb jí v souladu se
zásadami správné výrobní praxe (SVP).

Registrace biocidůRegistrace biocidůRegistrace biocidůRegistrace biocidů DE: Händedesinfektionsgel. Entspricht dem Standard EN 1500 baua: Reg.Nr. N-58006
FR: Gel Hydro-Alcoolique. Conforme à la norme EN 1500
IE: PCS 95991
DK: PR-nr. 2197274
EE: 0600/10
HU: OTH 2511-4/2010
LT: Nr. (11.1)11.2-A-01PNO16767/A-13-170
LV: LV16122013/7115
NO: 94967
RO: Nr. 2718 BIO/01/12.24
CH: CHZN2124

CertifikaceCertifikaceCertifikaceCertifikace ISO 2271 (Správná výrobní praxe)
ISO 9001 & 13485 (Systém řízení jakosti)
ISO 14001 (Systém environmentálního managementu)          

Bezpe nostní listBezpe nostní listBezpe nostní listBezpe nostní list V zájmu bezpe ného používání produktů a manipulace s nimi se ři te doporu eními v bezpe nostních
listech. Jsou k dispozici na webových stránkách Tork ve všech požadovaných místních verzích v
souladu s platnými zákonnými požadavky t chto regionů (např. v souladu s nařízením o klasifikaci v
případ  Evropy).
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Microbiological tests

Effective against Test method Test conditions Test durations Test organisms

Bakterie EN1500: hygienická dezinfekce rukou 6 ml, 6 ml E. coli K12

EN 1040: Základní baktericidní aktivita - -

Podle metodiky DGHM zne išt né
prostředí

zne išt né
prostředí

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

Kvasinky a plísnKvasinky a plísnKvasinky a plísnKvasinky a plísn
Podle metodiky DGHM zne išt né

prostředí 15 sekund C. albicans

Viry - - - -
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www.tork.czEssity is a leading global hygiene and
health company


