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W1 - System Vägg- och 
Golvställ,W2 - System 

Kombirulle,W3 - System Rulle i 
box 

Tork Rengöringsduk Slitstark
(Vit) 

Artikel 90537

Rullängd 114 m

System W1 - System Vägg- 
och Golvställ,W2 - 
System Kombirulle,W3 
- System Rulle i box

Rullbredd 32 cm

Diameter, 
rulle

25 cm

Antal ark 300

Arklängd 38 cm

Hylsa, Inre 
diameter

7.1 cm

Lager 1

Färg Vit

Tork Rengöringsduk Slitstark är mycket 
absorberande och hållbar och kan 
därför användas vid upprepade tillfällen 
utan att den går sönder. 
Rengöringsduken kan användas i Tork 
Dispenser Vikta dukar för top-pack som 
skyddar dukarna mot smuts och matar 
ut en duk i taget för att minska 
förbrukning och avfall. 

• Mångsidig rengöringsduk, vilket minskar 
behovet av flera olika typer av 
rengöringsdukar

• Kan användas med de flesta lösnings- 
och rengöringsmedlen 

• Passar perfekt för rengöring av känsliga 
ytor tack vare luddfria egenskaper 

• Silikonfri rengöringsduk som inte lämnar 
några rester på den avtorkade ytan



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

W1 - System Vägg- och Golvställ,W2 - System Kombirulle,W3 - System Rulle i box 

Leveransdata
Konsumentförpackning Transportförpackning Pall

EAN 7322540064827 7322540064827 7322540289749

Antal 1 1 72

Konsumentförpackning - 1 72

Transportförpackning - - 72

Höjd 338 mm 338 mm 2178 mm

Bredd 264 mm 264 mm 800 mm

Längd 264 mm 264 mm 1200 mm

Volym 23.6 dm3 23.6 dm3 1.7 m3

Nettovikt 2554 g 2.6 kg 183.86 kg

Bruttovikt 2854 g 2.9 kg 205.49 kg

Miljöinformation
Innehåll Viskos

Material Viskos 
Viskosfibern framställs ur cellulosamassa. Cellulosa löses i 
alkalisk lösning genom en kemisk reaktion med koldisulfid 
och sedan spinns fibrer i ett syrabad. Fibrerna tvättas, torkas 
och skärs till avsedd fiberlängd.

Produktion Den här produkten tillverkas på Suameer-fabriken i 
Nederländerna och är certifierad i enlighet med ISO 
9001:2000, ISO 14001 och EMAS.
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.

Avyttring/Destruktion 
av produkt

Den här produkten är i huvudsak avsedd för användning 
inom industrin och därför kommer den att bli kontaminerad 
med olika ämnen. Detta avgör hur den använda produkten 
ska avfallshanteras. Själva produkten är lämplig för 
förbränning. Kontakta lokala myndigheter före destruktion.

Välj en dispenser

652000 653008 652108

Alternativa produkter

520337 510237 530137

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  


