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Tork Extra Soft kasvopyyhe

Tuotenro 140280

Pituus auki
taitettuna

20.8 cm

Järjestelmä F1 - Kasvopyyhe
-järjestelmä

Leveys auki
taitettuna

20 cm

Pituus taitettuna 10.4 cm

Leveys taitettuna 20 cm

Kerrokset 2

Kohokuviointi Kyllä

Väri Valkoinen

Tork Extra Soft kasvopyyhkeet ovat ylellisen pehmeitä ja ne on
pakattu mukavaan, moderniin laatikkoon vieraidesi mukavuuden
lisäämiseksi. Kasvopyyhelaatikko sopii Tork
kasvopyyheannostelijaan ja se voidaan sijoittaa tarpeen mukaan.

Erittäin pehmeät pyyhkeet ovat
hellävaraisia iholle

Kestävät ja imukykyiset pyyhkeet lisäävät
mukavuutta

Kirkkaus lisää hygieenistä vaikutelmaa
www.tork.fi



Ota yhteyttä

Oy Essity Finland Ab
Itsehallintokuja 6
02600 Espoo

Puhelin: +358 9 506 881
tork.fi@essity.com

 
Ympäristöä koskevaa tietoa
Sisältö Tämä tuote on valmistettu

Raaka massa
Pakkausmateriaali on valmistettu paperista tai muovista.

Materiaali Ensikuidut
Ensikuitu tuotetaan joko pehmeästä puusta tai kovapuusta. Puu käsitellään kemiallisin ja/tai mekaanisin
menetelmin, jolloin selluloosakuidut voidaan erotella ja ligniini sekä muut jäteaineet poistetaan.
Valkaisu on kuitujen puhdistusprosessi, jonka tarkoituksena on paitsi aikaansaada kirkas paperimassa, myös
saavuttaa tietty kuidun puhtausaste, joka täyttää tuotteiden hygieenisyysvaatimukset ja joissain tapauksissa
myös elintarviketurvallisuuteen liittyvät vaatimukset.
Nykyään on olemassa erilaisia valkaisumenetelmiä: ECF (lähes klooriton menetelmä, jossa käytetään
klooridioksidia, ja TCF (täysin klooriton menetelmä), jossa käytetään otsonia, happea ja vetyperoksidia.

Kemikaalit Kaikki kemikaalit (prosessin apu- ja lisäaineet) arvioidaan ympäristönäkökohtien, työterveyden ja -turvallisuuden
sekä tuoteturvallisuuden näkökulmasta.
Tuotteen toimivuuden parantamiseksi käytämme lisäaineita:

Märkälujuutta lisäävät aineet (puhdistusliinoihin ja käsipyyhkeisiin)
Kuivalujuutta lisäävät aineet (käytetään yhdessä paperimassan mekaanisen käsittelyn kanssa
valmistettaessa lujuutta vaativia tuotteita, kuten puhdistusliinoja)
Värikkäiden papereiden valmistuksessa lisätään väriaineita ja kiinnitysaineita (varmistamaan värin
pysyvyys)
Tuotteisiin, joita käytetään tulostukseen, käytetään tulostusmusteita (kantaja- ja kiinnitysaineita sisältäviä
pigmenttejä)
Monikerroksisiin tuotteisiin käytetään usein vesiliukoista liimaa tuotteen eheyden varmistamiseksi

Useimmissa tuotantolaitoksissamme ei käytetä optisia valkaisuaineita.
Emme käytä pehmennysaineita ammattitason hygieniatuotteissa.
Tuotteiden korkea laatu varmistetaan laadun- ja hygienianhallintajärjestelmillä koko tuotanto-, säilytys- ja
kuljetusprosessin ajan.
Paperin tuotantoprosessien ja tuotteiden laadun ylläpitämistä tukevat seuraavat kemikaalit ja prosessissa
käytettävät apuaineet:

vaahtoamisen estoaineet (pintajännitystä alentavat ja dispersioaineet)
pH-arvon säätelyssä käytettävät aineet (natriumhydroksidi ja rikkihappo)
retentioaineet (kemikaalit, jotka edistävät pienten kuitujen kiinnittymistä ja estävät näin kuituhukkaa)
pinnoituskemikaalit (auttavat paperin ryppyyntymisen estämisessä ja tekevät paperista pehmeän ja
imukykyisen)

Hylyn uudelleenkäytössä käytämme:

Massan valmistuksen apuaineet (kemikaalit, jotka auttavat märän, lujan paperin
uudelleenkuidutuksessa)

Jäteveden puhdistamisessa käytämme flokkulantteja ja biologisen vedenpuhdistuksen vaatimia ravinteita, joilla
varmistetaan, etteivät tehtaamme vaikuta haitallisesti vedenlaatuun.

Ympäristömerkit Tälle tuotteelle on myönnetty EU-ympäristömerkki.

Pakkaukset Pakkauksia ja pakkausjätettä koskevan direktiivin (94/62/EY) noudattaminen: Kyllä

Artikkelin luontipäivämäärä ja viimeisin
muutospäivämäärä

Luontipäivämäärä: 2019-01-09
Muutoksen päivämäärä: 2019-06-03

Tuotanto Tämä tuote on valmistettu STEMBERT tehtaalla, BE ja se on sertifioitu ISO 14001 (Environmental management
systems), ISO 9001, sekä OHSAS 18001.

Hävittäminen Tuotetta käytetään pääasiassa henkilökohtaisen hygienian hoitoon ja se voidaan hävittää tavanomaisen
talousjätteen mukana.
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