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W1 - System Vägg- och 
Golvställ,W2 - System 

Kombirulle,W3 - System Rulle i 
box 

Tork Rengöringsduk Mjuk
(Vit) 

Artikel 510137

Rullängd 152 m

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

Rullbredd 32 cm

Diameter, 
rulle

25 cm

Antal ark 400

Arklängd 38 cm

Hylsa, Inre 
diameter

7.1 cm

Lager 1

Färg Vit

Tork Rengöringsduk Mjuk är en 
mångsidig rengöringsduk som är mjuk, 
flexibel och stark. Den passar perfekt 
för lättare rengöringsuppgifter och 
suger snabbt upp både olja och andra 
vätskor, vilket underlättar städarbetet. 
Rullen som har hög kapacitet passar 
både i Tork golvställ eller väggställ som 
har utvecklats med tanke på säkerhet, 
effektivitet och tillförlitlighet. De har 
enkla påfyllnings- och 
avrivningsfunktioner och erbjuder 
möjligheten att dra av pappret med en 
hand. 

• exelCLEAN® – teknik för ett snabbt och 
professionellt resultat

• Mjuk och flexibel för användning i 
trånga utrymmen

• 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 7322540057263 7322540057270 7322540195521

Antal 1 1 72

Konsumentförpackning - 1 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 2675 g 2.7 kg 192.6 kg

Bruttovikt 2993 g 3 kg 215.5 kg

Förpackningsmaterial - Carton -

Miljöinformation
Innehåll Cellulosamassa 

Polypropen 
Polyester 
Kemikalier

Material Cellulosamassa
Cellulosamassa produceras antingen av barrträd eller 
lövträd. Träflisorna kokas tillsammans med kemikalier och 
den största delen av ligninet avlägsnas. Cellulosamassa 
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 syre, klordioxid och väteperoxid. TCF 
baseras på väteperoxid och ozon.
ECF används i den här produkten.

Polypropen
Polypropenfibrer tillverkas av polypropenharts. Hartset 
smälts ner i en extruder och spinns till fibrer genom 
spinneretter och kyls ned med luft. Fibrerna klipps sedan till 
avsedd längd.

Polyester
Polyesterfiber tillverkas av tereftalsyra och etylenglykol som 
reagerar till polyesterharts via kondensering. Det smälta 
hartset spinns till fibrer med hjälp av spinneretter och kyls 
ned med luft. Fibrerna klipps sedan till avsedd längd. 

Kemikalier 
Både funktions- och processkemikalier används. Den 
funktionskemikalie som används
är en agent för våtstyrka. Agenten för våtstyrka är en 
polyamid (från polyamidin/epiklorhydrinpolymer) som liknar 
fibern i stor utsträckning.
Processkemikalien som används är en surfaktant.

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

Avyttring/Destruktion 
av produkt

Den här produkten är i huvudsak avsedd för användning 
inom industrin, vilket innebär att den kan vara 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

652008 652000 652108

Alternativa produkter

530137 520337 90537

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  


