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2 Formule Mild volgens ISO16128  
3  Gebaseerd op het EU Ecolabel, CDV (Critical Dilution Volume) gerelateerd aan giftigheid voor waterorganismen is onder de vermelde limiet  

en is 2 keer lager dan de formule voor Tork Mild Schuimzeep
4 Beproefd met externe labtest volgens OECD301B
5 Gebaseerd op interne paneltests waarbij Tork Zuivere Schuimhandzeep en Tork Milde Schuimzeep met elkaar werden vergeleken 

Waarborg de nieuwe hygiënenorm zonder  
dat dit ten koste gaat van duurzaamheid 

Voor duurzaamheid – Tork Zuivere Schuimhandzeep is gemaakt met 99% ingrediënten van natuurlijke 
oorsprong en ontworpen met het oog op duurzaamheid.

van de ingrediënten is  
van natuurlijke oorsprong2

99% 

minder waterverbruik5

35% 

De formule is snel 

biologisch 
afbreekbaar4

op waterleven3

Lagere impact 

Welzijn van medewerkers – Deze zeepvulling helpt een gezonde en hygiënische werkplek te bevorderen. 
Gebruikt in combinatie met onze geavanceerde, met prijzen beloonde Tork-dispensers.

Verbeterde efficiëntie – Onze Tork Huidverzorgingssystemen kunnen intuïtief worden bijgevuld en helpen  
het afvalvolume te verminderen dankzij onze vacuümtrekkende flessen. Het helpt tijd te besparen, zodat  
uw schoonmaakpersoneel zich kan richten op het waarborgen van hogere schoonmaakniveaus en de  
nieuwe hygiënenorm.

Waarborg een veilige en hygiënische ervaring

van consumenten 
wereldwijd stelt nu 
meer eisen aan de 
duurzaamheidsin-
spanningen van bedrijven1

54% 



Tork, 
een merk van Essity
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Waarborg de nieuwe hygiënenorm zonder  
dat dit ten koste gaat van duurzaamheid 

1 Formule Mild volgens ISO16128
2  Gebaseerd op het EU Ecolabel, CDV (Critical Dilution 

Volume) gerelateerd aan giftigheid voor waterorganismen 
is onder de vermelde limiet en is 2 keer lager dan de 
formule voor Tork Mild Schuimzeep

3 Volgens GHS (Global Harmonized System)
4 Wasingrediënten = oppervlakte-actieve stoffen 
5 Vergeleken met Tork Mild Schuimzeep
6 Vergeleken met Tork Mild Schuimzeep
7  Gebaseerd op het EU Ecolabel, CDV (Critical 

Dilution Volume) gerelateerd aan giftigheid voor 
waterorganismen. Het is onder de vermelde limiet

 - Zacht voor de natuur, 
omdat 99% van de 
ingrediënten van natuurlijke 
oorsprong is

 - 7 van de 9 ingrediënten 
zijn afkomstig van planten

 - 1 mild conserveermiddel

 - Wasingrediënten zijn 
afkomstig uit hernieuwbare 
bronnen (plantaardige 
oorsprong)

 - De wasingrediënten 
hebben geen verklaring 
voor milieugevaar3

 - Hoeveelheid 
wasingrediënten4 
afgenomen met 70%5

 - De efficiëntie voor het 
wassen van handen blijft 
hetzelfde bij dezelfde 
dosering6

 - Verminderde toxiciteit 
voor in het water 
levende organismen7

 - De formule schuimt snel

 - Eenvoudig af te 
spoelen dankzij 
de combinatie van 
gebruikte ingrediënten11

 - Biologisch afbreekbaar9

 - Gecertificeerd met het EU 
Ecolabel 
Tork werkt voornamelijk met 
het EU Ecolabel om onze 
zepen te certificeren als 
milieuvriendelijke keuzes

De formule is snel 
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waterverbruik10

Lagere 
impact  

op waterleven2

99%  

van de ingrediënten 
is van natuurlijke 
oorsprong1

Een compleet en uitgebreid aanbod gecombineerd met claims  
voor het Tork Huidverzorgingssysteem

 - Vermindert zeepverbruik met wel 50%12 zonder dat dit ten koste 
gaat van de prestaties bij het handen wassen 

 - De fles trekt zich vacuüm tijdens het gebruik, zodat het 
afvalvolume met 70% afneemt13 

 - Het onderhoud verloopt moeiteloos en het gebruiksvriendelijke 
vulsysteem is in minder dan 10 seconden na te vullen14

 - In de fabriek verzegelde fles met pomp voor eenmalig gebruik - 
helpt de inhoud hygiënisch te houden, totdat deze wordt gebruikt

EU Ecolabel 
Het EU Ecolabel is het 
certificeringssysteem van de 
Europese Unie, dat certificatie 
geeft aan producten die voldoen 
aan strenge milieunormen.  
www.ecolabel.eu

 Eenvoudig te gebruiken 
Veel hygiënesystemen van 
Tork zijn gecertificeerd door 
het Zweedse Reumafonds 
(SRA), omdat bewezen is dat 
ze eenvoudig te gebruiken zijn, 
waardoor hygiëne toegankelijk 
wordt voor iedereen, zelfs voor 
kinderen, schoonmakers, 
ouderen en mensen met 
beperkte handmotoriek.

Nieuw  
etiketon- 

twerp!

SKU Omschrijving Systeem Kleur

520201 Tork Zuivere Schuimhandzeep S4 Kleurloos

Geur Dosis Afmeting Eenheden/
doos

Certificering(en)

Geen 2.500 1 liter 6

 

Aanbevolen Tork Vloeibare en Sprayzeep Dispensers

Tork Zeepdispenser - 
met Intuition™ Sensor

460009  
- Roestvrij staal

Tork Zeepdispenser - 
met Intuition™ Sensor

561600  
- Wit

561608  
- Zwart

Tork Vloeibare 
en Sprayzeep 
Dispenser

460010  
- Roestvrij staal

Tork Vloeibare 
en Sprayzeep 
Dispenser

561500  
- Wit

561508  
- Zwart

 8  Beproefd met externe labtest volgens OECD301B
 9  Gebaseerd op externe labtest volgens OECD301B
10  Gebaseerd op een interne paneltest voor een vergelijking met 

Tork Mild Schuimzeep
11  Gebaseerd op resultaten van twee interne paneltests en een 

externe test in 2020, waarin Tork Zuivere Schuimhandzeep 
met Tork Mild Schuimzeep werd vergeleken

12  Essity verbruiksonderzoek naar 20.000 keer handen wassen, 
waarbij verschillende soorten vloeibare zeep (waaronder 
grootverpakkingen) werden vergeleken met Tork-systemen 
voor schuimzeep en sprayzeep

13  Gebaseerd op tests uitgevoerd door Essity
14  Gebaseerd op interne paneltest naar de vultijd van zeep 


