
 
Beskrivning
Tork Singlefold Handdukssystem ger en handduk åt gången. Detta system är idealiskt för offentliga miljöer.

 

Tork Mjuk Singlefold Handduk - Spolbar
  Färg: Vit

Fördel
En handduk i taget för reducerad
konsumtion och ökad hygien

•

Spolbar•
God komfort•
Spara tid med Tork Easy Handling™
förpackning - ergonomiskt designade så att
det är enkelt att öppna, platta till och bära
bort

•

Spara underhållstid genom de kompakta
buntarna om 250 handdukar, vilket innebär
att man behöver fylla på mer sällan samt att
det finns mer plast i skåpen

•
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Produktegenskaper
Artikel System Lager Tryck Dekor Färg

290190
H3 - System Singlefold
och C-fold Handduk

2 Nej Ja Vit
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Leveransdata

Konsumentförpackning

EAN 7322540569353

Antal 250

Material Banderole

Höjd 130 mm

Bredd 115 mm

Längd 230 mm

Volym 3.4 dm3

Nettovikt 582 g

Bruttovikt 590 g

Transportförpackning

EAN 7322540569360

Antal 3750

Konsumentförpac
kning

15

Material Carton

Höjd 242 mm

Bredd 406 mm

Längd 596 mm

Volym 58.6 dm3

Nettovikt 8.73 kg

Bruttovikt 9.31 kg

Pall

EAN 7322540570366

Antal 105000

Konsumentförpac
kning

420

Höjd 1844 mm

Bredd 800 mm

Längd 1200 mm

Volym 1.6 m3

Nettovikt 244.40 kg

Bruttovikt 260.65 kg



Miljö
 

Innehåll

Nyfiber 

Kemikalier
 

Material
 

Nyfiber 
 

Nyfiber produceras antingen av barrträd eller lövträd. Processen är antingen sulfit- eller

sulfatdelignifiering, vilket innebär att lignit och resin tas bort frårn cellulosamaterialet.
 

Blekning av fibrer 

Blekning är en rengöringsprocess av fiber och syftet är att uppnå en ljus massa, men också att få

en särskild renhet av fibern med avsikt att uppnå kraven för hygienprodukter och i vissa fall att

möta rekommendationerna för livsmedelssäkerhet. 

Det finns två huvudsakliga blekningsmetoder som används idag: ECF (elementary chlorine free)

och TCF (totally chlorine free). ECF baseras på klordioxid. TCF baseras på ozon, syre och

väteperoxid.

Kemikalier 

Kemikalierna som används i processen såväl som funktionskemikalierna fastställs utifrån en miljömässig-, arbetsmiljö,

och produkt-säkerhetsynpunkt.

De använda funktionskemikalierna är:  

Torrstyrkemedel 

Färgämnen 

Bindemedel 

Fluorescerande blekmedel 

Klister = om använt 

Mjukmedel 

 

Processkemikalierna är: 

Antipitch 

Skyddsmedel 

Beläggningskemikalier för yankeecylinder 

Skumdämpare 

Dispergermedel och ytaktiva ämnen 

pH- och laddningsreglerare 

Retentionsmedel 
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Utskottskemikalier 

Dräneringsmedel 

 

Kontakt med livsmedel 

Produkten uppfyller de lagstadgade kraven för material med livsmedelskontakt, vilket bekräftas av den externa

certifieringen som genomförs av ISEGA. Produkten är säker för avtorkning av ytor som varit i kontakt med livsmedel

och kan också emellanåt komma i kontakt med livsmedel under en kort tid.

Miljömärkning 

Produkten är märkt med EU Ecolabel, licensnr. SE/04/01. 

 

Datum för utfärdande: 2013-09-25 

Revideringsdatum:

SCA Hygiene Products AB, 405 03 Göteborg
 

Produktion

Produkten tillverkas på bruket i Mannheim och konverteras på bruket i Kostheim, Tyskland. Bruken är certifierade i

enlighet med ISO 9001, ISO 14001 och EMAS.
 

Destruktion

Denna produkt används huvudsakligen för personlig hygien och kan samlas in tillsammans med hushållsavfallet.
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