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Produkt 530279

Systém W4

Vrstva 1

Potisk Ne

Délka při složení 10.8 cm

Šířka při složení 35.5 cm

Ražba Ne

Délka při rozložení 41.5 cm

Šířka při rozložení 35.5 cm

Barva Modrá

Vypořádejte se snadno i s t mi nejodoln jšími skvrnami pomocí naší
pevné isticí ut rky s vynikající savostí. Tyto ut rky vyrobené
z vysoce odolného materiálu lze použít s v tšinou rozpoušt del
a chrání ruce, takže išt ní s nimi je bezpe né a snadné. Dodávají
se v balení Tork Easy Handling®, které umožňuje snadné a rychlé
přenášení, a výdejem po jednom kuse zlepšují hygienu
a minimalizují plýtvání. S našimi produkty můžete navíc omezit
dopad své spole nosti na životní prostředí – od roku 2011 jsme
snížili emise CO2 u ut rek Tork exelCLEAN® o 28 %* a jejich obaly
vyrábíme z recyklovaných materiálů. * Analýza životního cyklu (LCA)
realizovaná spole nostmi Essity a IVL Svenska Miljöinstitutet
v dubnu 2021.

Ut rka v modré barv  je nápadn jší a lze ji
tedy v potravinářských materiálech lépe
dohledat, ímž se zvyšuje bezpe nost
výroby v oblasti zpracování potravin
Zkraťte v porovnání s pronajímanými
ut rkami dobu išt ní až o 35 % s
vynaložením až o 31 % menšího úsilí díky
našim ut rkám vhodným k opakovanému
použití.
Vysoce odolný (Heavy-Duty) design chrání
vaše ruce před teplem a kovovým šrotem
Zlepšete výsledky svého provozu v oblasti
udržitelnosti – obal tohoto produktu je
vyroben ze 100% recyklovaných vláken
a nejmén  z 30 % z recyklovaného plastu.

www.tork.cz
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Ekologické informace
Ut rky Tork exelCLEAN®Ut rky Tork exelCLEAN®Ut rky Tork exelCLEAN®Ut rky Tork exelCLEAN®

Tento výrobek neobsahuje silikon. Celulózová buni ina
Polyester
Polypropylen
Funk ní inidla nebo aditiva

Suroviny

Celulózová buni inaCelulózová buni inaCelulózová buni inaCelulózová buni ina Celulózová buni ina se vyrábí bu  z m kkého, nebo z tvrdého dřeva, které pochází z odpov dn
spravovaných lesů. Dřev né št pky se vaří spole n  s chemikáliemi, aby došlo k odstran ní ligninu mezi
vlákny. Buni ina se b lí technologiemi TCF (Totally Chlorine Free, zcela bez použití chlóru) nebo ECF
(Elementary Chlorine Free, bez použití elementárního chlóru), aby vznikl istý, sv tlý a pevný produkt a
zároveň se zvýšila jeho hygienická kvalita a savost.

Polyester Polyesterová vlákna se vyráb jí z kyseliny tereftalové a etylenglykolu, které spolu reagují kondenzací, z níž
vzniká polyesterová pryskyřice. Roztavená pryskyřice se odstře uje ve zvlákňovacích tryskách a chladí
pomocí vzduchu. Vzniklá vlákna jsou nařezána na požadovanou délku.

Polypropylen Polypropylen je termoplastický polymer vyráb ný z ropy. Roztavená pryskyřice se odstře uje ve
zvlákňovacích tryskách a chladí pomocí vzduchu. Vlákna tvoří síť.

Funk ní inidla a aditivaFunk ní inidla a aditivaFunk ní inidla a aditivaFunk ní inidla a aditiva K funk ním aditivům mohou patřit inidla pro zvýšení pevnosti za mokra, antistatická inidla a zvlh ující
aditiva/tenzidy.

Styk s potravinami Tento výrobek splňuje zákonem stanovené požadavky na materiály ur ené pro styk s potravinami, které jsou
doloženy externí certifikací provedenou třetí stranou.  Výrobek je bezpe ný pro utírání povrchů, které
přicházejí do styku s potravinami. Vlastní výrobek může sám příležitostn  na omezenou dobu přijít do styku s
potravinami.

Eko certifikaceEko certifikaceEko certifikaceEko certifikace Tento produkt získal certifikát FSC® s  íslem SA-COC-008266.

Obal Spln ní požadavků sm rnice o obalech a obalových odpadech (94/62/ES): Ano

Datum vzniku lánku a poslední revizeDatum vzniku lánku a poslední revizeDatum vzniku lánku a poslední revizeDatum vzniku lánku a poslední revize
lánkulánkulánkulánku

Datum vydání: 01-12-2020
Datum revize: 28-09-2021

Produkce Tento produkt se vyrábí v papírenském závod SUAMEER, NL a je certifikován podle ISO 9001 a ISO 14001
(Environmental management systems).

Likvidace/zni ení použitého výrobkuLikvidace/zni ení použitého výrobkuLikvidace/zni ení použitého výrobkuLikvidace/zni ení použitého výrobku Tento produkt se používá především pro průmyslové procesy. Při použití v rámci průmyslových procesů
může být výrobek kontaminován různými látkami. Zde najdete informace o tom, jak nakládat s použitým
výrobkem a jak jej likvidovat nebo zni it. Vlastní výrobek lze likvidovat spalováním. Pokud výrobek používáte v
rámci průmyslových procesů, obraťte se před jeho likvidací na místní úřady.

Essity Czech Republic s.r.o, Sokolovska
94, 186 00 Praha 8, esko94, 186 00 Praha 8, esko94, 186 00 Praha 8, esko94, 186 00 Praha 8, esko

#SystemId#

www.tork.czEssity is a leading global hygiene and
health company


