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W1: System for tørkepapir 
vegg/gulv/standard 

Tork Basic Papir 1-lags
(Gul)

Artikkel 127103

Rullengde 1190 m

System W1: System for 
tørkepapir 
vegg/gulv/standard

Rullvidde 23.5 cm

Rulldiameter 38 cm

Kjerne, indre 
diameter

7.1 cm

Lag 1

Trykk Nei

Farge Gul

Tork Basic Papir 1-lags er ideelt for grunnleggende 
tørkingsoppgaver, håndtørk og når kostnadseffektivitet er viktig. 
Papiret kan brukes enten i Tork gulvdispensere eller Tork 
veggstativdispensere, som er utviklet for trygghet, effektivitet og 
pålitelighet. Her får du enkel påfylling og funksjoner for enkel avriving 
samt muligheten til å ta papir med bare én hånd. 

Ruller med høy kapasitet varer lenger 
og sparer tid ved påfylling



Velg en dispenser

652008 206550 652108

Alternative produkter

520304 130080

Produktattester

Kontakt oss

SCA Hygiene Products AS   

Grenseveien 92     
0603 OSLO    

Tlf.: +47 22 70 62 00

Tork er et SCA varemerke, Svenska Cellulosa 
Aktiebolaget. SCA er et globalt hygiene- og papirselskap 
som utvikler og produserer personlige hygieneprodukter, 
mykpapir, trykkpapir og heltre produkter. Produktene 
selges i rundt 100 land verden over. Hvis du vil ha mer 
informasjon, kan du se www.sca.com 

W1: System for tørkepapir vegg/gulv/standard 

Forsendelsesinfo
Forbrukerenhet Transportenhet Pall

EAN 7322540069648 7310791057132 7322540176759

Deler 1 2 42

Forbrukerenheter - 2 42

Høyde 235 mm 235 mm 1795 mm

Bredde 380 mm 380 mm 800 mm

Lengde 380 mm 760 mm 1200 mm

Volum 33.9 dm3 67.9 dm3 1.4 m3

Netto vekt 7131 g 14.3 kg 299.5 kg

Brutto vekt 7200 g 14.5 kg 303.87 kg

Emballasjemateriell - Shrink -

Miljøinfo
Innhold Produktet er laget av

Resirkulerte fibre
Kjemikalier
Emballasjemateriale er laget av papir eller plast.

Materiale Resirkulerte fibre
Resirkulering av papir er en effektiv bruk av ressurser, siden 
trefibrene brukes mer enn én gang.
Høye krav stilles til kvaliteten og renheten på returpapiret, 
der hvert steg i kjeden (innsamling, sortering, transport, 
lagring, bruk) vurderes for å sikre trygge og hygieniske 
produkter.
Returpapir kan produseres både fra gamle aviser, magasiner 
og kontoravfall. Papiret oppløses i vann, vaskes og 
behandles med kjemikalier under høy temperatur, og siles 
for å skille ut urenheter.
Bleking er en rengjøringsprosess av fibrene. Målet er å 
oppnå en lys masse og også få en viss renhet på fiberen, for 
å møte kravene til hygieneprodukter og i noen tilfeller møte 
kravene til matvaresikkerhet.
Bleking av retur papirmasse gjøres med klorfrie blekemidler 
(hydrogenperoksid og natriumditionitt).

Kjemikalier Alle kjemikalier (prosesshjelpemidler i tillegg til 
tilsetningsstoffer) vurderes i henhold til miljøvennlighet, 
helse og sikkerhet, samt produktsikkerhet. 
For å kontrollere produktytelse bruker vi tilsetningsstoffer:

• Virkestoffer for våtstyrke (for tørkepapir og 
rengjøringskluter)

• Virkestoffer for tørrstyrke (brukes sammen med en 
mekanisk behandling av papirmassen for å lage 
sterke produkter som tørkepapir)

• For farget papir tilsettes fargestoffer og fiksativer (for 
å sikre perfekt fargefasthet)

• For trykte produkter anvendes trykkfarge (pigmenter 
med bærere og fiksativer)

• For flerlagsprodukter bruker vi ofte vannløselig lim 
for å sikre produktets integritet

I de fleste av våre fabrikker tilføyer vi ikke optiske 
glansmidler, men dette forekommer ofte i returpapir 
siden det brukes på trykkpapir.
Vi bruker ikke mykningsmidler for AfH-produkter.
Høy produktkvalitet sikres via kvalitets- og 
hygienehåndteringssystemer gjennom produksjon, 
lagring og transport.
For å opprettholde en stabil prosess og 
produktkvalitet, støttes papirfremstillingsprosessen 
av følgende kjemikalier/prosesshjelpemidler:

◦ antiskummidler (surfaktanter og 
dispersjonsmidler)

◦ pH-kontroll (natriumhydroksid og 
svovelsyre)

◦ retensjonshjelpemidler (kjemikalier som 
bidrar til å samle små fibre for å hindre 
fibertap) 

◦ overflatekjemikalier (som bidrar til å 
kontrollere krepping av papiret for å gjøre 
det mykt og absorberende)

For å gjenbruke utskudd og utnytte 
returfibre bruker vi:

◾ midler for å lage papirmasse 
(kjemikalier som bidrar til å lage 
papirmasse av vått sterkt papir)

◾ kjemikalier for flokkulering (som 
bidrar til å rense vekk trykkfarge og 
fyllstoff fra returpapir)

◾ blekemidler (for å øke hvitheten 
på papirmasse fra returpapir)

I rengjøringen av avløpsvannet 
bruker vi flokkuleringsmidler og 
næringsstoffer for den biologiske 
behandlingen, for å sikre at vi ikke 
har negativ innvirkning på 
vannkvaliteten ut fra våre fabrikker.

Kontakt med mat Dette produktet oppfyller lovgivende krav for materialer som 
er i kontakt med mat, bekreftet av ekstern sertifisering av 
tredje part. Produktet er trygt for tørking av overflater som er 
i kontakt med mat, og kan også være i kortvarig kontakt med 
næringsmidler. 

Miljømerker Dette produktet er godkjent for EUs miljømerke.

Emballasje Oppfyllelse av direktiv for emballasje og emballasjeavfall 
(94/62/EF): Ja

Opprettelsesdato for 
artikkel og siste 
revisjon av artikkel

Utstedelsesdato: 2013-05-29
Revisjonsdato: 2016-09-16

Produksjon "Dette produktet er produsert på LILLA EDET fabrikk, SE og 
sertifisert i henhold tilISO 14001 (Environmental 
management systems), og ISO 9001. "

Destruksjon Dette produktet brukes både til personlig hygiene og 
industriprosesser. Når det brukes i industriprosesser, kan 
produktet bli forurenset med forskjellige substanser. Dette vil 
avgjøre hvordan produktet vil bli 
håndtert/avhendet/destruert. Selve produktet passer for 
forbrenning. Hvis det brukes i industriprosesser, kontakt 
lokale myndigheter før destruksjon. Når det brukes til 
personlig hygiene, kan det kastes sammen med 
husholdningsavfall.

SCA Hygiene Products 
AB, 405 03 GÖTEBORG, 
Sweden
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