
Product 420103 

Systeem S1 

Formaat ml 1000

Dosering ~1 ml

Kwaliteit Premium

Kleur Transparant

Kenmerk Gel

Geur Zonder parfum

Productinformatieblad
Biociden

Tork Alcohol Gel voor Handdesinfectie - voor veelvuldig gebruik

Tork Alcohol Gel Hand Sanitizer - for frequent use

Tork Alcohol Gel voor Handdesinfectie is ons  
meest effectieve desinfecterende product op gelbasis 
voor de handen. Het product is ideaal voor handen 
die vaak moeten worden gedesinfecteerd. Dankzij de 
gel is het heel eenvoudig om de handen nat te maken 
zonder te morsen. 

Er zullen geen plakkerige resten achterblijven, zelfs bij 
veelvuldig gebruik. De gel bevat geen parfum en 
beschikt over hydraterende ingrediënten die de 
handen beschermen. Snel en eenvoudig te vullen, 
zoals bewezen door de “Easy-to-use”-certificering 
voor eenvoudig gebruik van het Zweeds Reumafonds 
(SRA).

Ook beschikbaar als pompfles van 500 ml die overal 
kan worden geplaatst en als zakflacon van 80 ml zodat 
u altijd uw handen kunt desinfecteren.

De belangrijkste kenmerken en 
voordelen van de vulling:
-  Effectief: Effectief tegen een groot 

aantal micro-organismen. 
-  Veelvuldig gebruik: Hydraterende 

middelen voor veelvuldig gebruik 
zonder plakkerige resten. 

-  Eenvoudig aan te brengen: De gel 
wordt vloeibaar wanneer deze wordt 
ingewreven voor een gelijkmatige 
verdeling.

-  Hygiënisch: Dankzij de afgesloten 
fles met doseerpomp wordt 
het risico op kruisbesmetting 
verminderd bij het vullen van de 
dispenser. 

-  Duurzaam: Fles trekt vacuüm 
om de hoeveelheid afval te 
verminderen. 

-   “Easy-to-use”-certificering 
voor eenvoudig gebruik: Snel en 
gemakkelijk te vullen. 

Effectief

Veelvuldig gebruik

Hygiënisch

Eenvoudig aan te brengen

www.sca-tork.com

Beschikbaar in de volgende formaten:
420103 Tork Alcohol Gel voor Handdesinfectie,  
1000 ml, S1
511103 Tork Alcohol Gel voor Handdesinfectie,  
500 ml, pompfles
590103 Tork Alcohol Gel voor Handdesinfectie,  
80 ml, zakflacon



Technische gegevens

Ingrediënten Actief ingrediënt: 
80% (w/w) Ethanol, Denatured

Andere ingrediënten:
Alcohol Denat., Aqua, Panthenol, Glycerin, Cetyl Alcohol, Propylene Glycol, 
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Aminomethyl Propanol

Gebruiksaanwijzing Zorg dat de handen schoon en droog zijn voor gebruik. 

 Voor algemene hygiëne: 
Breng 1-2 doseringen aan (de handen moeten volledig nat zijn) en wrijf dit  
goed in totdat de handen weer droog zijn (15-30 seconden). 

Voor hygiënische handdesinfectie volgens EN1500:
Breng 3 ml aan en wrijf dit 30 seconden lang goed in totdat de handen weer 
droog zijn.

Houdbaarheidsperiode De vervaldatum bedraagt 36 maanden na de productiedatum. Deze is 
te vinden op de fles. 6 maanden na openen. Bewaren in oorspronkelijke 
verpakking. Bescherm het product tegen overmatig zonlicht. 
Vermijd extreme temperaturen en bewaar tussen 4 en 30 graden (C).

Instructies voor gebruik Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Vermijd oogcontact. In geval van oogcontact, meteen minstens 10 minuten 
spoelen met voldoende water en een arts raadplegen. Meer informatie is te 
vinden op het veiligheidsinformatieblad.

Naleving van de wet- 
en regelgeving

De biocideproducten die beschikbaar zijn onder het merk Tork, voldoen 
aan de EU Biocidenverordening nr. 528/2012 en zijn goedgekeurd 
voor menselijke hygiënedoeleinden. De producten zijn geregistreerd en 
goedgekeurd in de landen waarin ze worden verkocht. Alle producten 
van Tork zijn in overeenstemming met de REACH-verordening (EG) nr. 
1907/2006 en zijn amendementen. Alle niet-biocide ingrediënten voldoen 
aan de eisen van de Cosmeticaverordening (EG) nr. 1223/2009 en worden 
als veilig voor de gezondheid beschouwd, mits gebruikt onder normale of te 
verwachten omstandigheden. De biocideproducten worden geproduceerd in 
overeenstemming met ‘goede productiepraktijken’ (GMP's).

Notificatie-/
registratienummer

NL: 14711N

Certificering(en) ISO 2271 (GMP: Goede productiepraktijken)
ISO 9001 & 13485 (Kwaliteitsmanagementsysteem)

Veiligheidsinformatieblad Om de producten veilig te gebruiken, moeten de instructies van de 
veiligheidsinformatiebladen worden opgevolgd. Deze zijn in alle plaatselijke 
varianten te vinden op de website van Tork, in overeenstemming met de 
huidige wettelijke vereisten voor deze regio's (bv. in overeenstemming met  
CLP in Europa).
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-  Tork zeep- en huidverzorgingsdispensers met 
bewezen functioneel design bevorderen een goede 
handhygiëne voor alle bezoekers aan de sanitaire 
ruimte.

-  Afgesloten fles met eenmalig te gebruiken pompje 
voor optimale hygiëne, voorkomt kruisbesmetting 
en biedt eenvoudige vulmogelijkheden.

-  De veelzijdige dispenser kan gebruikt worden voor 
een grote reeks aan vullingen, waaronder zepen en 
desinfecterende middelen.

-  Beschikbaar met elleboogbediening voor 
handenvrije bediening om kruisbesmetting via de 
handen te voorkomen.

-  De Tork zeep- en huidverzorgingsdispensers voor 
S1- en S11-vullingen zijn beschikbaar in  
hoogglanzend zwart of wit.

Tork Vloeibare
Zeep en Sprayzeep
Dispenser (S1/S11)
560000 wit
560008 zwart 

Tork Vloeibare Zeep 
Dispenser - met 
Elleboogbediening (S1)
560100 wit
561008 zwart

Geschikte dispensers:

Geschikte accessoires:  

Tork Bedbeugel voor Tork Alcohol Gel  
voor Handdesinfectie (500 ml)
Tork Bed Bracket for Hand Sanitizer
511050 

-  Voor flexibele plaatsing op bedden van  
patiënten om desinfecterende producten  
altijd bij de hand te hebben, voor, tijdens en na  
een patiëntbehandeling, in overeenstemming  
met de richtlijnen van de WGO (WHO)*.

Tork Clip voor Tork Alcohol Gel  
voor Handdesinfectie (80 ml) 
Tork Clip for Hand Sanitizer
511051  

-  Helpt de naleving van handhygiëneregels  
te verbeteren met producten voor  
handdesinfectie die altijd beschikbaar zijn.

* www.who.int



Microbiologische testen
Effectief tegen Testmethode Testvoorwaarden Testorganismen

Bacteriën EN 1500
Hygiënische handgel

3 ml 30 seconden E. coli K12

EN 12791  
Chirurgische 
handdesinfectie voor 
handen

3 ml 3 minuten Normale huidflora

EN 13727
Bacteriedodende werking in 
de medische sector

Vuile 
omstandigheden, 
inclusief bloed

15 seconden S. aureus, E. coli 
K12, P. aeruginosa, 
E. hirae

EN 1040
Algemene bacteriedodende 
werking 

Schone  
omstandigheden

15 seconden S. aureus,  
P. aeruginosa

EN 1276
Bacteriedodende werking 
voor voedsel-, industriële, 
huishoudelijke en 
institutionele gebieden

Schone en vuile 
omstandigheden

15 seconden S. aureus, E. coli,  
P. aeruginosa,  
E. hirae, MRSA, 
VRE

Gisten en 
schimmels

EN 1275
Algemene 
schimmeldodende of 
algemene gistdodende 
werking

Schone  
omstandigheden

30 seconden
2 minuten

C. albicans (30 sec) 
en A. niger (2 min)

EN 13624  
Schimmeldodende 
werking voor instrumenten 
die gebruikt worden in 
medische sector

Vuile 
omstandigheden, 
inclusief bloed

30 seconden
1 minuut

C. albicans (30 sec) 
en A. niger (1 min)

EN 1650
Schimmeldodende werking 
voor voedsel-, industriële, 
huishoudelijke en 
institutionele gebieden

Vuile 
omstandigheden

30 seconden
2 minuten

C. albicans (30 sec) 
en A. niger (2 min)

Mycobacteriën EN 14348
Mycobacteriële werking 
voor medische sector, 
inclusief desinfecterende 
middelen voor instrumenten

Vuile 
omstandigheden, 
inclusief bloed

60 seconden
15 seconden

M. avium (60 sec)  
en M. terrae  
(15 sec)

Virussen EN 14476
Virusdodende werking voor  
menselijke geneeskunde

Schone  
omstandigheden

30 seconden
1 minuut
2 minuten

Murine Norovirus  
(30 sec) Adenovirus 
(1 min) en  
Poliovirus (2 min)

Omhuld, zoals
HIV, SARS Corona, HBV, HCV, Infuenza, H1N1, H5N1, etc.
Open, zoals:
Poliovirus, Adenovirus, etc.
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Vulling- en verzendgegevens
Consumentenverpakking (con) / Fles Unit voor transport (trp)/Collo

EAN (1000 ml) 7322540754124 7322540754131

Flessen per colli 1 6

Materiaal MDPE-fles Golfkarton

Afmetingen H240 x B92 x L92 mm H260 x B196 x L290 mm

EAN (500 ml) 7322540754148 7322540754155

Flessen per colli 1 12

Materiaal PEHD-fles Golfkarton

Afmetingen H184 x B57 x L70 mm H185 x B230 x L254 mm

EAN (80 ml) 7322540754162 7322540754179

Flessen per colli 1 24

Materiaal PET-fles Golfkarton

Afmetingen H111 x B27 x L43 mm H114 x B119 x L277 mm

Tork Alcohol Gel  
voor Handdesinfectie*,  
1000 ml  
(S1)
420103

Tork Alcohol Gel  
voor Handdesinfectie*,  
80 ml  
(Zakflacon)
590103
 

Tork Alcohol Gel  
voor Handdesinfectie*,  
500 ml  
(Pompfles)
511103

Beschikbaar in de volgende 
formaten:

* Tork Alcohol Gel Hand Sanitizer - for frequent use
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Nederland 

SCA Hygiene Products BV  
AfH Professional Hygiene Europe

Arnhemse Bovenweg 120

3708 AH Zeist 
Nederland

 +31 (0) 30-69 84 666

 www.tork.nl

 info@tork.nl

Duitsland 

SCA Hygiene Products  
AfH Sales GmbH

Sandhofer Straße 176

68305 Mannheim 
Duitsland

 +49 (0) 621-778 47 00

 www.tork.de

 torkmaster@sca.com

Zwitserland 

SCA Hygiene Products 
AG

Parkstrasse 1b

6214 Schenkon 
Zwitserland

 +41 (0) 848-81 01 52

 www.tork.ch

 torkmaster@sca.com

Oostenrijk 

SCA Hygiene Products 
GmbH

Storchengasse 1

1150 Wien 
Oostenrijk

 +43 (0) 810-22 00 84

 www.tork.at

 torkmaster@sca.com

Neem contact met ons op:
België en Luxemburg 

SCA Hygiene Products SA 
AfH Professional Hygiene Europe

Twin Squares, Culliganlaan 1D

1831 Diegem 
België

 +32 (0) 2-766 05 30

 www.tork.be  www.tork.lu

 info@tork.be


