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T6 - System Toalettpapper Mid-
size Twin 

Tork Mid-size Toalettpapper
(Vit) 

Artikel 127540

Rullängd 135 m

System T6 - System 
Toalettpapper Mid-
size Twin 

Rullbredd 9.9 cm

Diameter, 
rulle

13.2 cm

Hylsa, Inre 
diameter

3.5 cm

Lager 1

Tryck Nej

Färg Vit

Tork Dispenser Mid-size Twin 
Toalettpapper är ett modernt och 
effektivt system som passar perfekt för 
toalettutrymmen med låg till medelhög 
besöksfrekvens, där besökarnas 
nöjdhet är av yttersta vikt. Den 
garanterar hög effektivitet och att 
toalettpapper alltid är tillgängligt för 
gäster. Tork Mid-size Toalettpapper i 
Universal-kvalitet uppfyller de 
grundläggande behoven och ger bra 
värde för pengarna. 

• Kompakta Mid-size rullar: Var och en 
motsvarar 4–5 vanliga 
toalettpappersrullar.

• Tork Easy Handling™ Carry Box är lätt 
att lyfta, bära, öppna och fälla ihop – 
utan behov av en kniv eller sax.



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 en av världens mest etiska företag. För mer 
information, besök www.sca.com

T6 - System Toalettpapper Mid-size Twin 

Leveransdata
Konsumentförpackning Transportförpackning Pall

EAN 7322540475852 7322540475869 7322540723038

Antal 1 27 810

Konsumentförpackning - 27 810

Höjd 99 mm 314 mm 1720 mm

Bredd 132 mm 403 mm 800 mm

Längd 132 mm 403 mm 1200 mm

Volym 1.7 dm3 51 dm3 1.5 m3

Nettovikt 307 g 8.3 kg 248.99 kg

Bruttovikt 323 g 9.1 kg 273.3 kg

Förpackningsmaterial - Carton -

Miljöinformation
Innehåll Nyfiber

Kemikalier

Material Nyfiber
Nyfibermassa produceras antingen av barrträd eller lövträd. 
Processen är antingen sulfit- eller sulfat delignifiering, 
vilken t. ex. innebär att ligninet och resinet avlägsnas från 
cellulosa materialet.
Blekning av fiber
Kemisk pappersmassa bleks för att få en ren, ljus och stark 
produkt, men också för att förbättra de hygieniska 
egenskaperna och absorptionsförmågan. Det finns två 
huvudsakliga blekningsmetoder: ECF (elementary chlorine 
free) och TCF (totally chlorine free). ECF baseras på 
klordioxid och TCF baseras på ozon, syre och vätesuperoxid.
Kemikalier
Kemikalierna som används i processen såväl som 
funktionskemikalierna fastställs från en miljömässig-, 
arbetsmiljö, och produktsäkerhetsynpunkt.
De använda funktionskemikalierna är: 
Torrstyrkemedel
Färgämnen
Bindemedel
Fluorescerande blekmedel
Lim
Mjukmedel
Processkemikalierna är: 
Antipitch
Skyddsmedel
Beläggningskemikalier för yankeecylinder
Skumdämpare
Dispergermedel och ytaktiva ämnen
pH- och laddningsreglerare
Retentionsmedel
Utskottskemikalier
Dräneringsmedel
Förpackning 
Uppfyller direktivet för förpackning och förpackningsavfall 
(94/62/EC): Ja

Miljömärkning
Produkten är certifierad i enlighet med EU Ecolabel, 
licensnr. SE/04/01.
Datum för utfärdande: 2015-02-17
Revideringsdatum:

SCA Hygiene Products AB, 405 03 Göteborg

Produktion Den här produkten tillverkas och konverteras på bruket i 
Mannheim, Tyskland. Bruket är certifierat i enlighet med 
ISO 9001:2000, ISO 14001 och EMAS.

Destruktion Den här produkten används i huvudsak för personlig hygien 
och kan avfallshanteras tillsammans med hushållsavfall. 
Förpackningen kan användas för material- eller 
energiåtervinning.

Välj en dispenser

557500 557508

Alternativa produkter

127510 127530

Miljömärkningar/Fördelar

Kontakt

SCA Hygiene Products AB 
AfH Professional Hygiene 
405 03 Göteborg  

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

www.tork.se  


