
Tork Dusjsåpe

Tork Dusjsåpe er en parfymert dusjsåpe for en 
effektiv og behagelig kroppsvask. Den er 
dermatologisk testet og har et tykt og 
kremaktig skum. Denne 2-i-1-såpen passer for 
dusjer på hoteller, garderober på skoler eller 
idrettsanlegg. Rask og enkel påfylling 
dokumentert med «Ease of use»-sertifiseringen 
gitt av Svensk Reumatologisk Forening.

www.tork.no 

Egenskaper og fordeler med refill:
-  2-i-1 premium-kvalitet: Kombinerer 

dusjsåpe og sjampo for din 
bekvemmelighet.

-  Den milde formuleringen  etterlater 
huden myk og behagelig.

-  Bærekraftig: Dokumentert 
miljøvennlig med EU-miljømerke. 
Flasken kollapser under bruk for å 
redusere avfallsmengde.

-  Hygienisk: Forseglet flaske med 
engangspumpe reduserer risiko for 
krysskontaminering når dispenseren 
fylles på nytt.

-  Frisk duft: Frisk, sporty og unisex. 

Produktinformasjon
Kosmetikk

Artikkel 420601 

System S1 

Størrelse ml 1000

Dosestørrelse ~1 ml

Kvalitet Premium

Farge Lys blå

Fremtoning Perlemorseffekt

Duft Frisk duft

Tilgjengelig i følgende formater:
420601 Tork Dusjsåpe, 1000 ml, S1
420602 Tork Mini Dusjsåpe, 475 ml, S2
421601 Tork Dusjsåpe EAST,  
  1000 ml, S1
421602 Tork Dusjsåpe EAST,  
  475 ml, S2

2-i-1 premium-kvalitet

Bærekraftig

Hygienisk

Frisk duft
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Produktinformasjon
Kosmetikk

Kontakt oss:
Tork XX
SCA Hygiene Products XX Ltd
Adresse
Adresse
Adresse
 
SCA Hygiene Products AB,  
405 03 Gøteborg, Sverige

Teknisk informasjon
Ingredienser Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamidopropyl Betaine, 

Glycerin, Glycol Distearate, Cocamide MEA, Parfum, Laureth-10, Citric Acid, 
Phenoxyethanol, benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Formic Acid, CI 42090, 
CI 17200

pH 4-7

Bruksmetode Påfør 1 ml på våte hender og/eller hår. Såp forsiktig inn og skyll grundig med 
rent vann. Tørk med engangspapir eller håndkle.

Holdbarhet Utløpsdato 72 måneder etter produksjonsdato er merket på indre og ytre 
emballasje. Oppbevar i transporteske mellom 0 og 30 grader C.

Imøtekommer 
forskrifter

De kosmetiske såpene som selges under Tork merkevare er produsert 
i henhold til god produksjonspraksis (Good Manufacturing Practice, 
GMP). Produktet har blitt vurdert for sikkerhet i henhold til artikkel 10 av 
kosmetikkforskriften (EF) nr. 1223/2009 og er ansett som trygg for menneskers 
helse når den brukes under normale eller rimelig forutsigbare forhold. Ingen 
betydelig fare for menneskers helse eller miljø er forventet. Såpen samsvarer 
med EU-forskrifter om testing på dyr. Produktet er i samsvar med REACH-
forskriften EF/1907/2006 og dens tillegg. I henhold til artikkel 13 og 16 av 
forskriften (EF) nr. 1223/20091 fra Europaparlamentet og rådet for kosmetiske 
produkter, har produktene blitt merket med CPNP.
CPNP registreringsnr.: 1169637

Sertifisering ISO 2271 (god produksjonspraksis)
ISO 9001 & 13485 (kvalitetsledelsessystem)
ISO 14001 (miljøledelsessystem) 
EU miljømerkelisens nr. (SE/30/02)

Sikkerhetsdatablad Tilgjengelig på nettstedet til Tork.

Refill og forsendelsesinfo
Forbrukerenhet Transportenhet

EAN 7322540394320 7322540394337

Enheter per eske 1 6

Materiale MDPE-flaske Kartong

Dimensjon H240 x B92 x L92 mm H260 x B196 x L290 mm

Produkttesting
Dermatologisk test 48-timers testresultater har blitt validert av en ekstern  

hudlege for å vise at produktene skal være «ikke-irriterende».

-  Tork hudpleiedispensere med 
funksjonell utforming, fremmer god 
håndhygiene for alle besøkende til 
toalettrom.

-  Enkel i bruk for alle besøkende, 
bevist av tredjeparts sertifisering.

-  Enkel i bruk for renholderne 
på grunn av den sertifiserte 
funksjonelle utformingen til 
systemet.

-  Allsidig dispenser kan brukes for et 
bredt utvalg S1-refiller.

-  Tilgjengelig med albuesøyle for 
håndfri dispensering.

-  Tork dispenser kommer i høyglans 
sort eller hvit finish og er også 
tilgjengelig i en mindre størrelse.

Tork Dispenser  
Flytende Såpe  
(S1)
560000 hvit
560008 sort 

Tork Dispenser  
Flytende Såpe  
– albuesøyle (S1)
560100 hvit
561008 sort 

Kompatible dispensere:
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