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W4 - System Top pak för vikta 
dukar 

Tork Avtorkningspapper Extra Kraftigt (QuickDry)
(Blå) 

Artikel 130082

Längd, 
ovikt

32.4 cm

System W4 - System Top pak 
för vikta dukar

Bredd, 
ovikt

38.5 cm

Längd, 
vikt

10.8 cm

Bredd, 
vikt

38.5 cm

Lager 3

Färg Blå

Tork Avtorkningspapper Extra Kraftigt 
(QuickDry) är ett extra starkt 3-
lagerspapper som har överlägsen 
absorptionsförmåga och skyddar 
händerna mot hög värme och smuts. 
Pappret kan användas i Tork Dispenser 
Vikta dukar för top-pack som skyddar 
det mot smuts och matar ut ett papper i 
taget för att minska förbrukning och 
avfall. 

• Papprets starka struktur gör att det 
passar utmärkt för att avlägsna olja, 
fett, smörjmedel och smuts.

• Det tjocka pappret skyddar händerna 
mot metallspån och hög värme. 

• QuickDry™ är vårt starkaste och mest 
absorberande papper som ger effektiv 
avtorkning med mindre avfall.

• Silikonfritt avtorkningspapper 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

W4 - System Top pak för vikta dukar 

Leveransdata
Konsumentförpackning Transportförpackning Pall

EAN 7322540183825 7322540183832 7322540264371

Antal 100 500 16000

Konsumentförpackning - 5 160

Transportförpackning - - 32

Höjd 220 mm 235 mm 2030 mm

Bredd 107 mm 394 mm 800 mm

Längd 380 mm 554 mm 1200 mm

Volym 8.9 dm3 51.3 dm3 1.6 m3

Nettovikt 748 g 3.7 kg 119.75 kg

Bruttovikt 769 g 4.5 kg 143.26 kg

Miljöinformation
Innehåll Nyfiber

Kemikalier

Material Nyfiber
Nyfibrer produceras antingen av barrved eller av lövved. I 
processen använder man sig av sulfit- eller sulfat-
delignifiering, det vill säga lignin och resin avlägsnas från 
fibrerna.

Blekning av fibrer
Blekning är en rengöring av fibrerna och syftet är att erhålla 
en ljus massa, men även att få en få en viss renhet på fibern 
så att kraven på hygienprodukter och i vissa fall 
livsmedelssäkerhet uppfylls. Idag används olika 
blekningsmetoder: ECF (utan klorgas) där klordioxid 
används, och TCF (helt klorfri) där zon, syre och väteperoxid 
används. 

Kemikalier
De kemikalier som används i processen samt de funktionella 
kemikalierna bedöms utifrån miljö-, arbetsmiljö- och 
produktsäkerhetssynpunkt. 

Funktionella kemikalier är: våtstyrkemedel, torrstyrkemedel, 
färgningsmedel, fixeringsmedel, flourexcerande 
blekningsmedel, lim, mjukgörare.

Processkemikalierna är: Antipitch (antismuts), 
skyddskemikalie, yankee-coating (beläggning av 
yankeecylinder), skumdämpare, dispergeringsmedel och 
tensider pH- och laddningskontroll, retentionsmedel, 
kemikalier för att hantera utskottet, 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.
Förpackning
Uppfyller direktiven för förpackning och förpackningsavfall 
(94/62/EC): Ja
Uppfyller nödvändiga krav: Ja
Koncentration av tunga metaller: summan av Cd, Pb, Hg, 
Cr6 <: 100 ppm 

Miljömärkning
Den här produkten har ingen miljömärkning.
Utfärdandedatum: 2006-06-12
Revideringsdatum: 2012-02-16
SCA Hygiene Products AB, 405 03 Göteborg

Produktion Den här produkten tillverkas på ruket i Suameer, Holland. 
Bruket är certifierat enligt ISO 14001 och EMAS.

Avyttring/Destruktion 
av produkt

Denna product används huvudsakligen i industriella 
processer och kan därför kontamineras med olika typer av 
vätskor. Detta avgör hur produkten ska 
hanteras/avyttras/destrueras. Själva produkten är lämpad för 
förbränning. Kontakta lokala myndigheter före destruktion.

Välj en dispenser

654000 654008

Alternativa produkter

90477 197278 530178

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  


