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H2 - Interfold-håndklædesystem

Tork Xpress Multifold Håndklædeark Universal, blå
(Blå)

Vare 150388

System H2 - Interfold-
håndklædesystem

Bredde
udfoldet

21.3 cm

Længde
foldet

7.8 cm

Lag 2

Prægning Ja

Farve Blå

Opfyld grundlæggende håndaftørringsbehov med Tork Xpress
Multifold Håndklædeark Universal, blå til fornuftige priser. Disse
håndklæder passer i Tork Xpress® Dispenser Multifold
Håndklædeark til toiletter med en middel brugerfrekvens. Den
passer på steder hvor pladsen er trang og er bekvem og hygiejnisk
for dine gæster.

Håndklædeark til en fornuftig pris egnet til
basale behov

Blå håndklædeark velegnet til kortvarig
kontakt med fødevarer

Ideel til køkkener og kantiner

multifold håndklædeark til et-ark-
ad-gangen dispenserfunktion reducerer
forbruget og forbedrer hygiejnen

Tork Easy Handling™ kasser er lette at
løfte, bære, åbne og gøre flade



Vælg en dispenser

552108 552100 460005

Alternative produkter

100297 120289 100288

ProduktcertifikaterProduktcertifikaterProduktcertifikaterProduktcertifikater

Kontakt

SCA Hygiene Products A/S
AfH Professional Hygiene Europe
Gydevang 33
DK-3450 Allerød 

Tlf:  +45 48 16 82 44
Fax: +45 48 16 82 33

E-mail: tork.dk@sca.com

H2 - Interfold-håndklædesystem

Forsendelsesdata
Forbrugerenhed Transportenhed Palle

EAN 7322540826852 7322540826869 7322540826876

Stk. 237 4740 151680

Forbrugerenheder - 20 640

Højde 150 mm 233 mm 2014 mm

Bredde 78 mm 400 mm 800 mm

Længde 213 mm 600 mm 1200 mm

Volumen 2.5 dm3 55.9 dm3 1.8 m3

Nettovægt 425 g 8.5 kg 272.16 kg

Bruttovægt 430 g 9.2 kg 294.24 kg

Emballeringsmateriale Paper Carton -

Miljøoplysninger
Indhold Produktet er fremstillet af

Genbrugsfibre
Kemikalier
Emballagen er fremstillet af papir eller plastik.

Materiale Genbrugsfibre
Genbrug af papir er en effektiv ressourceudnyttelse, da
træfibrene anvendes mere end én gang.
Der stilles store krav til genbrugsfibres kvalitet og renhed, og
hvert led i kæden er vigtigt (indsamling, sortering, transport,
opbevaring, brug) for at garantere sikre og hygiejniske
produkter.
Genbrugspapir kan fremstilles både af aviser, blade og
papiraffald fra kontorer. Papiret opløses i vand, vaskes og
behandles med kemikalier under høje temperaturer, hvorefter
det sies for at fjerne urenheder.
Blegning af fibrene er en renseproces, som har til formål at
opnå en hvid papirmasse, men også at opnå en vis
fiberrenhed med det formål at opfylde kravene til
hygiejneprodukter, og i nogle tilfælde opfylde kravene til
fødevaresikkerhed.
Blegning af genbrugsfibre med klorfri blegemidler
(hydrogenperoxid og natriumdithionit).

Kemikalier Alle kemikalier (proceshjælpemidler og tilsætningsstoffer)
vurderes i forhold til miljømæssig sikkerhed, arbejdsmiljø og
sikkerhed samt produktsikkerhed.
Vi anvender tilsætningsstoffer til at styrke produkters ydeevne:

Vådstyrkemidler (til aftørringsklude og håndklædeark)
Tørstyrkemidler (anvendes sammen med mekanisk
behandling af papirmassen til at fremstille stærke
produkter som aftørringspapir)
Til farvet papir tilsættes farver og fikseringsmidler (for
at sikre en perfekt farvefasthed)
Til produkter med tryk tilsættes trykfarve (pigmenter
med bærere og fikseringsmidler)
Til produkter med flere lag anvender vi tit en
vandopløselig lim til at sikre produktets integritet
I de fleste af vores fabrikker tilsætter vi ikke optiske
blegemidler, men det forekommer alligevel tit i
genbrugspapir, da det anvendes i trykpapir.
Vi anvender ikke blødgørende midler til
AfH-produkter.
En høj produktkvalitet opnås ved hjælp af systemer til
at styre kvalitet og hygiejne hele vejen gennem
produktion, opbevaring og transport.
For at opretholde en stabil proces og produktkvalitet
får papirfremstillingsprocessen hjælp af følgende
kemikalier/proceshjælpemidler:

skumdæmpere (overfladeaktive stoffer og
dispergeringsmidler)
pH-kontrol (natriumhydroxid og svovlsyre)
retentionsmidler (kemikalier, som hjælper
med at samle små fibre for at forhindre
fibertab)
Coating-kemikalier (som krepper papiret og
gør det blødt og absorberende)
Til at udnytte udskudspapir og genbrugsfibre


