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Tork Tvättlapp

Artikel 746000

Längd, ovikt 70 cm

Bredd, ovikt 30 cm

Längd, vikt 30 cm

Bredd, vikt 30 cm

Lager 5

Förbättra patientvården med Tork 
Tvättlapp som passar perfekt när man 
tvättar patienten med vatten och en 
mild tvål. 

• Starkt mjukpapper för hög effektivitet

• Hållbart material som kan steriliseras



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

Leveransdata
Konsumentförpackning Transportförpackning Pall

EAN 7310797460004 7310797460004 7322540008456

Antal 250 250 7500

Konsumentförpackning - 1 30

Höjd 320 mm 322 mm 1760 mm

Bredd 376 mm 376 mm 800 mm

Längd 386 mm 386 mm 1200 mm

Volym 46.4 dm3 46.7 dm3 1.4 m3

Nettovikt 6375 g 6.4 kg 191.25 kg

Bruttovikt 6957 g 7 kg 208.71 kg

Förpackningsmaterial - Carton -

Miljöinformation
Innehåll Kemisk pappersmassa

Kemikalier

Material Kemisk pappersmassa
Kemisk pappersmassa produceras antingen av barrträd eller 
lövträd. Träflisorna kokas tillsammans med kemikalier och 
den största delen av ligninet avlägsnas. 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 syre, klordioxid och väteperoxid. TCF 
baseras på väteperoxid och ozon. 
Kemikalier 
Både funktionella kemikalier och processkemikalier används. 
De huvudsakliga funktionella kemikalierna är agenter för våt
- och torrstyrka, färgämnen och mjukgörande ämnen.
Agenten för våtstyrka är en polyamid (från 
polyamidin/epiklorhydrinpolymer) som liknar fibern i stor 
utsträckning, vilket ger produkten dess goda våtstyrka.
Processkemikalier är konserveringsmedel, 
kräppningskemikalier, skumdämpare, beläggningskemikalier, 
näringsämnen, pH-reglerare, tvättmedel, 
släppningskemikalier och flockningskemikalier.
Inga färgämnen används.
Produktsäkerhet
Produkten uppfyller de lagstiftade kraven för 
livsmedelssäkerhet
Förpackning 
Uppfyller direktivet för förpackning och förpackningsavfall 
(94/62/EC): Ja
Miljömärkning
Produkten har ingen miljömärkning
Utfärdandedatum: 2013-12-10
Produktion
Den här produkten tillverkas på bruket i Suameer, Holland, 
vilket är certifierat i enlighet med ISO 9001:2000, ISO 
14001 och EMAS.

Destruktion Den här produkten kan avfallshanteras via det normala, 
allmänna avfallssystemet.

Kontakt

SCA Hygiene Products AB 
AfH Professional Hygiene 
405 03 Göteborg  

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