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Tork Alkoholgel Handdesinfektion
transparent

Artikel 420103

Appearance Gel

System S1 - System Flytande
Tvål

Tvåldoft Alcohol smell

Volym 1000 ml

no_of_doses ≈1000

Färg transparent

Tork Alkoholgel Handdesinfektion är ett effektivt
handdesinfektionsmedel. Den är idealisk för rengöring av händer
när du inte har tillgång till vatten. Gelen gör det enkelt att blöta
händerna utan att det droppar. Den lämnar inga klibbiga rester på
huden även om den används frekvent. Den är oparfymerad och har
återfuktande egenskaper som skyddar händerna.

Effektiv: Effektiv mot ett brett urval av
mikroorganismer och virus.

Lätt att använda: Gelen antar vätskeform
när den gnuggas för att fördelas jämnt.
Inget droppande.

Hygieniskt: Engångspump och refillflaska
minskar risken för korskontaminering.

Hållbar: Flaskans storlek minskar efter
hand som innehållet i flaskan tar slut, vilket
reducerar avfallsvolymen. Premiumkvalitet:
Återfuktande och vårdande
egenskaper för skonsam rengöring.
Lämnar ingen klibbig hinna på huden.

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs
alltid på etiketten och
produktinformationen innan användning.



Välj en dispenser

960000 560000 560000

Alternativa produkter

420110

Kontakt

SCA Hygiene Products AB
AfH Professional Hygiene
405 03 Göteborg 

Telefon: 031-746 17 00
E-post: information.tork@sca.com

 
Leveransdata

Konsumentförpackning Transportförpackning Pall

EAN 7322540754124 7322540754131 7322540759105

Antal 1 6 480

Konsumentförpackning - 6 480

Höjd 246 mm 260 mm 1450 mm

Bredd 91 mm 196 mm 800 mm

Längd 93 mm 290 mm 1200 mm

Volym 2.1 dm3 14.8 dm3 1.2 m3

Nettovikt 845 g 5.1 kg 405.6 kg

Bruttovikt 891 g 5.6 kg 447.2 kg

Förpackningsmaterial Plastic bottle Carton -
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Technical data

Ingredienser Aktiv ingrediens
80 % w/w etanol, denaturerad.
Andra ingredienser
Alcohol Denat
Aqua
Pantenol
Glycerin
Cetylalkohol
Propylene Glycol
Akrylat/C10-30 korspolymer med alkylakrylat
Aminometylpropanol

pH Ej tillämpligt

Användningsmetod Se till att händerna är rena och torra före användning.
För allmän hygien:
Applicera 1–2 doser (hela handen ska vara blöt) och gnugga ordentligt tills händerna är torra (15–30
sekunder).
För desinfektion i enlighet med EN1500:
Applicera 3 ml, sprid ut jämnt och gnugga under 30 sekunder tills händerna är torra.

Hållbarhetstid 36 månader, 6 månader från öppningsdatum.
Förvara i originalförpackning
Skydda produkten mot starkt solljus
Undvik extrema temperaturer.

Användningsinstruktioner Använd desinfektionsmedel på ett säkert sätt. Läs alltid på etiketten och produktinformationen innan
användning. Undvik ögonkontakt. Vid ögonkontakt, skölj omedelbart med en stor mängd vatten (under
minst 10 minuter) och sök medicinsk rådgivning. För mer information, se säkerhetsdatabladet.

I enlighet med gällande regelverk De biocidprodukter som säljs under varumärket Tork följer förordningen om biocidprodukter (EU) nr
528/2012 och är godkända för personlig hygien. Produkterna är registrerade och godkända i respektive
försäljningsland. Produkterna överensstämmer med REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006 och dess
tillägg. Alla ingredienser som inte är biocider uppfyller EU:s kosmetikaförordning (EG) nr 1223/2009 och
anses vara säkra för människors hälsa när de används under normala eller rimligen förutsebara
förhållanden. Biocidprodukterna tillverkas i enlighet med god tillverkningssed (GMPs).

Registreringar biocider DE: N-65875
BE: NOTIF1027
DK:  PR. Nr. 2418567
EE: 1346/15
FI: 433165
LUX: 69/15/L
HU: JKF/3271-3/2015.
LT: Nr. 11 (11.1)-(A-01PNO601555-15-101)-BSV-7039
LV: LV04062015/4039
NL: 14711N till 01.06.2024
NO: 321952
SE: 534970-9
SK: bio/684/D/15/CCHLP
IRL: Pcs nr 98098

CertifieringCertifieringCertifieringCertifiering ISO 2271 (God tillverkningssed)
ISO 9001 & 13485 (Kvalitetshanteringssystem)

Säkerhetsdatablad För säker användning och hantering av produkterna, följ rekommendationerna på säkerhetsdatabladen.
Dessa finns tillgängliga på webbplatsen i alla obligatoriska lokala versioner, i enlighet med de aktuella
rättsliga kraven för dessa regioner (t.ex. i enlighet med CLP för Europa).
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Microbiological tests

Effective against Test method Test conditions Test durations Test organisms

Bakterie
EN1500: hygienisk handrengöring 3 ml 30 sekunder

(EN1500) E. coli K12

EN 13727: Bakteriell aktivitet inom sjukvård
Nedsmutsade
förhållanden,
inklusive blod

15 sekunder S. aureus, E. coli K12,
P. aeruginosa, E. hirae

EN 1040: Grundläggande bakteriell
aktivitet Rena förhållanden 15 sekunder S. aureus, P.

aeruginosa

EN 1276: Bakteriedödande aktivitet för
livsmedels-, industriella, bostads- och
institutionella miljöer

Smutsiga
förhållanden 15 sekunder

S. aureus, E. coli, P.
aeruginosa, E. hirae,
MRSA, VRE

Jäst och svamp EN 1275: Grundläggande svamp- eller
jästdödande aktivitet Rena förhållanden 30 sekunder,

2 minuter
C. albicans (30 sek)
och A. niger (2 min)

EN 13624: Svampdödande aktivitet för
instrument som används inom sjukvård

Nedsmutsade
förhållanden,
inklusive blod

30 sekunder,
1 minut

C. albicans (30 sek)
och A. niger (1 min)

EN 1650: Svampdödande aktivitet för
livsmedels-, industriella, bostads- och
institutionella miljöer

Smutsiga
förhållanden

30 sekunder,
2 minuter

C. albicans (30 sek)
och A. niger (2 min)

Mykobakterier EN 14348: Mykobakteriell aktivitet för
sjukvårdsområdet, inklusive
desinfektionsmedel för instrument

Nedsmutsade
förhållanden,
inklusive blod

60 sekunder,
15 sekunder

M. avium (60 sek)
och M. terrae (15
sek)

Virus
EN 14476: Virusdödande aktivitet för
humanläkemedel Rena förhållanden

30 sekunder,
1 minut, 2
minuter

Murint norovirus (30
sek), adenovirus (1
min) och poliovirus (2
min)

Varumärket Tork är en del av SCA, Svenska Cellulosa
Aktiebolaget. SCA är ett globalt hygien- och
pappersföretag som utvecklar och producerar personliga
hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter.
Försäljning av produkterna sker i över 100 länder. SCA
anses vara ett riktmärke inom hållbarhet och har utsetts till
ett av världens mest etiska företag. För mer information,
besök www.sca.com

www.tork.se
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