
 
Beskrivning
Tork LinStyle® - servetter med hög kvalitet och linnekänsla

 

Tork LinStyle® Middagsservett
  Färg: Vit

Fördel
Perfekta för restauranger som vill ha
högkvalitativa servetter och ge en känsla av
linne med föredrar engångsservetter

•

Utseende och känsla av exklusiv textil•
Fantastisk mjukhet•
Brett erbjudande av klassiska och moderna
färger

•

 Livsmedelsgodkänd. FSC-märkt.•
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Produktegenskaper
Artikel Lager Tryck Dekor Färg

478711 1 Nej Ja Vit
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  Färg: Vit

Leveransdata

Konsumentförpackning

EAN 3133200073950

Antal 50

Material Plastic

Höjd 90 mm

Bredd 200 mm

Längd 200 mm

Volym 3.6 dm3

Nettovikt 418 g

Bruttovikt 423 g

Transportförpackning

EAN 3133200073967

Antal 600

Konsumentförpac
kning

12

Material Carton

Höjd 220 mm

Bredd 410 mm

Längd 600 mm

Volym 54.1 dm3

Nettovikt 5.02 kg

Bruttovikt 5.77 kg

Pall

EAN 3133200073974

Antal 12000

Konsumentförpac
kning

240

Höjd 1250 mm

Bredd 800 mm

Längd 1200 mm

Volym 1.1 m3

Nettovikt 100.38 kg

Bruttovikt 115.40 kg



Miljö
Innehåll 

Kemisk pappersmassa 

Kemikalier

Material

Nyfiber 

Kemisk pappersmassa produceras antingen av barrträd eller lövträd. Träflisen kokas tillsammans med kemikalier och

den större delen av lingninet tas bort. Kemisk pappersmassa bleks för att uppnå en ren, ljus och stark produkt, men

också för att öka de hygieniska och absorberande kvaliteterna. det finns två huvudsakliga blekmetoder: ECF

(elementary chlorine free) och TCF (totally chlorine free).  

ECF baseras på syre, klordioxid och väteperoxid. TCF baseras på väteperoxid och and ozon.

Kemikalier 

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

produktsäkerhetssynpunkt. 

 

Funktionella kemikalier är : torrstyrkemedel, färgmedel, fixeringsmedel, klister, mjukgörare och flourescerande

blekmedel

Processkemikalierna: Antipitch, skyddsmedel, yankee-coating (beläggning av yankeecylinder), skumdämpare,

dispergeringsmedel och ytaktiva ämnen, pH- och laddningsreglerare, retentionsmedel, utskottskemikalier och

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. 

 

Miljömärkning 

Produkten är märkt med EU Ecolabel. 

 

Datum för utfärdande: 2014-06-05 

Revisionsdatum: 

 

SCA Hygiene Products AB, Bäckstensgatan, 405 03 Göteborg

Produktion

Materialet produceras på bruket i Gien och konverteras på bruket i Hondouville, Frankrike, båda är certifierade enligt

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 .
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Servetter kan kastas i normala, allmänna system för avfallshantering. 

Använda produkter bör inte läggas i återvinningssystem.

Destruktion
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