
Tork Alcohol Foam Hand Sanitizer
Preparat alkoholowy w pianie do higienicznej dezynfekcji rąk
Dedykowany do branży spożywczej

piana

Zamknięty system
 dozowania zapobiega 
 zakażeniom krzyżowym

Bezpieczny dla dłoni
nawet przy długotrwałym 
stosowaniu



Tork Alcohol Foam Sanitizer to alkoholowy preparat w postaci piany 
przeznaczony do higienicznej dezynfekcji rąk. Zapewnia najwyższy poziom 
ochrony w miejscach gdzie wymagany jest wysoki reżim sanitarny.

Spektrum działania

Typ badania Normy Czas działania
Bakterie EN 1500

Higieniczna dezynfekcja rąk

EN 12791
Chirurgiczna dezynfekcja rąk

EN 1040 
EN 12054

EN 1276 
Obszar spożywczy,  
przemysłowy  instytucjonalny.

30 s

180 s
 
15 s
15 s
Bakterie gram dodatnie
 Bakterie gram ujemne 
MRSA, MRSH, VRE
 drożdże
30 s
Staphylococcus aureus 
Enterococcus hirae 
Escherichia coli 
Pseudomonas aeruginosa

Grzyby i drożdże EN 1275
EN 1650

C. Albicans
 C.Albicans  
A.brasiliensis

Mycobakterie EN 14348 30 s
M.Terrae

Wirusy EN 14476 30 s
Rhinovirus,Infl uenza,H5N1,-
 Norovirus                      

Aplikacja:

Higieniczna dezynfekcja rąk - 1 x 3 ml preparatu rozprowadzić 
i wcierać w ręce przez 30 s aż do wyschnięcia.

Dostępne opakowania i dozowniki:

Numer Produkt
520101   Tork piana do dezynfekcji rąk (S4) - 950 ml   

511104 Tork piana do dezynfekcji rąk - butelka wolnostojąca - 400 ml         

590101  Tork piana do dezynfekcji rąk - butelka kieszonkowa - 47 ml  

561600 Tork dozownik do preparatu w pianie Intuition™ (S4)

561500 Tork dozownik do preparatu w pianie (S4)

SCA Hygiene Sp. z o.o. 
ul.Puławska 435 A 
 02-801 Warszawa, Polska 
tel.: +48 22 543 75 00 
www.tork.pl

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY:

CECHY PRODUKTU:

SKŁAD:
1.Etanol, WE: 200-578-6, 
CAS: 64-17-5, zaw. 65 g/100g
2.Propan-1-ol, WE: 200-746-9, 
CAS: 71-23-8, zaw. 10 g/100g
3.Propan-2-ol, WE: 200-661-7, 
CAS: 67-63-0, zaw. <0,1 g/100g

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
Produkt wyłącznie do stosowania 
profesjonalnego. Przed użyciem 
należy zapoznać się etykietą 
produktu oraz kartą charakterystyki.

Hermetyczne, jednorazowe 
opakowanie - zużyta butelka 
zapada się do środka 
nie zasysając powietrza przez 
co zmniejsza ilość odpadów

Nie zawiera substancji 
zapachowych

Zapobiega zakażeniom 
krzyżowym, jest 
skuteczny wobec  
szerokiego spektrum 
drobnoustrojów

Szeroki asortyment 
dozowania w służbie 
wizerunku Twojej fi rmy

Estetyczne i łatwe do 
utrzymywania w czystości 
dozowniki

Zapewnia doskonałe  włas-
ności ochronne  i pielęgna-
cyjne dla skóry, nawet przy 
długotrwałym stosowaniu

Dostępny w postaci piany,  
w jednorazowych butelkach,
zwarta pianowa konsystencja 
zapobiega kapaniu




