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S4 - System Skumtvål (Manuell +
Sensor)

Tork Alkoholskum Handdesinfektion
transparent

Artikel 520101

Volym 950 ml

System S4 - System Skumtvål
(Manuell + Sensor)

no_of_doses ≈2375

Färg transparent

Hjälp till att förebygga infektioner med Tork Alkoholskum
Handdesinfektion med 75 viktprocent denaturerad alkohol som
lämnas kvar på huden. Den är idealisk för rengöring av händer när
du inte har tillgång till vatten, i synnerhet på kontor och andra
offentliga platser. Uppfyller kraven i den europeiska standarden
EN1500. Passar i Tork Dispenser Skumtvål som är enkel att
använda och ger alla användare utmärkt handhygien.

Effektiv formulering – uppfyller kraven i
EN1500

Rikligt skum som är lätt att sprida ut och är
parfym- och färgfritt

Dokumenterat snabb och enkel påfyllning
med certifiering för enkel användning av
Svenska Reumatikerförbundet

Försluten flaska med engångspump ger
bättre hygien och minskar risken för
korskontaminering

Flaskan krymper ihop efter hand som den
används, vilket minskar avfallsvolymen

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



Välj en dispenser

561508 561608 561500

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 7322540740936 7322540740943 7322540759075

Antal 1 6 480

Konsumentförpackning - 6 480

Höjd 251 mm 265 mm 1475 mm

Bredd 91 mm 196 mm 800 mm

Längd 93 mm 290 mm 1200 mm

Volym 2.1 dm3 15.1 dm3 1.2 m3

Nettovikt 807 g 4.8 kg 387.36 kg

Bruttovikt 872 g 5.5 kg 438.48 kg

Förpackningsmaterial Plastic bottle Carton -
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Technical data

Ingredienser Aktiva ingredienser
Alcohol Denat. 36 g/100 g, Isopropyl Alcohol 4 g/100 g
Andra ingredienser
Aqua, Mipa-Laureth Sulfate, Glycerin, Propylene Glycol, Betaine, Citric Acid

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 Utgångsdatum är 36 månader efter produktionsdatum och finns tryckt på inre  förpackning. Förvara i
originalförpackning. Skydda produkten mot starkt solljus. Undvik extrema temperaturer och förvara vid
temperaturer på mellan 4 °C och 30 °C.

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 (GMP).

Registreringar biocider DE: N-58695
DK: PR.Nr. 2417572
EE: 1306/15
FI: 427284
LUX: 128/16/L
LT: Nr. 11 (11.1)-(A-01VNO601554-15-95)-BSV-7043
LV: LV0203 2015/1602
NO: 320166
SE: 535728-0
CH: CHZN4305
SK: bio/124/D/15/CCHLP
IRL: Pcs nr - 98122

CertifieringCertifieringCertifieringCertifiering ISO 2271 (God tillverkningssed)
ISO 9001 & 13485 (Kvalitetshanteringssystem)
ISO 14001 (Miljöhanteringssystem)     

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
Escherichia coli K12
NCTC 10538

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

Smutsiga
förhållanden

30
sekunder

Staphylococcus aureus,
Enterococcus hirae,
Escherichia coli &
Pseudomonas aeruginosa

Jäst och svamp EN 1275: Grundläggande svamp- eller
jästdödande aktivitet 1 minut Candida albicans, Aspergillus

niger

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

15 minuter Candida albicans, Aspergillus
brasilliensis

Mykobakterier EN 14348: Tuberculocidaleffekt inom hälso-
och sjukvården

Rena
förhållanden

30
sekunder Mycobaterium terrae

Virus Produkten är virucidal inom 30 sekunder
mot fågelinfluensavirus H3N8 och H3N2,
och mot mänskligt rhinovirus (ändrad
EN14476).
Produkten är virucidal inom 30 sekunder
mot mänskligt rotavirus (enligt DVV:s och
RKI:s riktlinje).

Amerikansk standard

In vitro-tid för att döda bakterier 15
sekunder

Har en snabb
bakteriedödande förmåga mot
29 bakterier vid en
exponeringstid på 15
sekunder

In vitro-tid för att döda jästsvampar 15
sekunder

Candida albicans, Candida
tropicalis

In vitro-tid för att döda virus 30
sekunder

Herpes simplex typ 1, HIV,
influensa typ H1N1
(svininfluensa)

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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