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N4 - Tork Xpressnap®
Dispenserssytem för servetter

Tork Xpressnap® Natur Dispenserservett Tork Xpressnap® Natur Dispenserservett Tork Xpressnap® Natur Dispenserservett Tork Xpressnap® Natur Dispenserservett 
(Natur)

Artikel 12840

System N4 - Tork
Xpressnap®
Dispenserssytem för
servetter

Lager 1

Ovikt bredd 33

Ovikt längd 21,3

Prägling Ja

Tryck Nej

Vikt bredd 16,5

Vikt längd 10,7

Färg Natur

Servettdispensern Tork Xpressnap® är ett utmärkt val för restauranger
med självbetjäning. Med detta system kan du minska förbrukningen
med minst 25 % jämfört med vanliga servettdispensrar. Tork
Xpressnap® Natur Dispenserservett (1-lagers) tillverkas av 100 %
återvunnet papper och passar perfekt om du vill visa att du värnar om
miljön.

Biologiskt nedbrytbar och komposterbar
(EN14995). Tillverkad av 100 %
återvunnet papper, så att du kan visa att
du är mån om miljön
Avsaknaden av blekmedel eller
färgämnen skapar en naturlig färgton
En större servett som passar utmärkt för
alla typer av måltider.
Unik förpackning där buntarna skyddas
i en plastpåse som ger bättre hygien
och enklare hantering.
Kan fås med eget tryck – 75 % av
användarna lägger märke till budskapet



N4 - Tork Xpressnap® Dispenserssytem för servetter

LeveransdataLeveransdataLeveransdataLeveransdata
Konsumentförpackning Transportförpackning Pall

EANEANEANEAN 7322540660814 7322540660821 7322540705423

AntalAntalAntalAntal 1125 9000 216000

KonsumentförpackningarKonsumentförpackningarKonsumentförpackningarKonsumentförpackningar - 8 8

HöjdHöjdHöjdHöjd 165,0 mm 353,0 mm 2268,0 mm

BreddBreddBreddBredd 98,0 mm 404,0 mm 800,0 mm

LängdLängdLängdLängd 540,0 mm 559,0 mm 1200,0 mm

VolymVolymVolymVolym 8,7 dm3 79,7 dm3 1,9 m3

NettoviktNettoviktNettoviktNettovikt 1502,4 g 12,0 kg 288,5 kg

BruttoviktBruttoviktBruttoviktBruttovikt 1535,0 g 13,0 kg 312,3 kg

MaterialMaterialMaterialMaterial - Carton -

MiljöinformationMiljöinformationMiljöinformationMiljöinformation
InnehållInnehållInnehållInnehåll Produkten tillverkas av

Återvunna fibrer
Kemikalier
Förpackningsmaterialet tillverkas av papper eller plast.

MaterialMaterialMaterialMaterial Återvunna fibrer
Pappersåtervinning är ett effektivt utnyttjande av resurser,
eftersom träfibrerna används flera gånger.
Det ställs höga krav på återvunna fibrers kvalitet och renhet och
varje steg i kedjan (insamling, sortering, transport, lagring och
användning) måste övervägas noggrant för att säkerställa säkra
och hygieniska produkter.
Återvunnet papper kan tillverkas av insamlade dagstidningar,
tidskrifter och kontorspapper. Pappret löses upp i vatten, tvättas
och behandlas med kemikalier under hög temperatur och gallras
sedan för att avlägsna orenheter.
Blekning är en process för rengöring av fibrer och syftet är att
uppnå en ljus massa, men också att få en särskild renhet i fibrerna
med avsikt att uppnå kraven för hygienprodukter och i vissa fall att
följa rekommendationerna för livsmedelssäkerhet.
Blekning av återvunnen pappersmassa genomförs med
blekmedel utan klor (väteperoxid och natriumhydrosulfit).

KemikalierKemikalierKemikalierKemikalier Alla kemikalier (processhjälpmedel såväl som tillsatser) bedöms
med utgångspunkt från miljö, hälsa och säkerhet på arbetet samt
för sin produktsäkerhet.
Vi använder följande tillsatser för att reglera produkternas
prestanda:

Våtstyrkemedel (avtorkningspapper och handdukar)
Torrstyrkemedel (används tillsammans med mekanisk
behandling av massan för att tillverka starka produkter
som avtorkningspapper)
Färgämnen och bindemedel (för färgat papper i syfte att
säkerställa perfekt färgbeständighet)
För tryckta produkter appliceras tryckbläck (pigment
med bärande och bindemedel)
Ett vattenlösligt lim används ofta för produkter med flera
lager, i syfte att säkerställa produktens fullständighet.
I de flesta av våra bruk lägger vi inte till några optiska
blekmedel, men det förekommer ofta i återvunnet
papper eftersom det används för kopieringspapper.
Vi använder inga mjukmedel för storförbrukarprodukter.
Hög produktkvalitet säkerställs genom kvalitets- och
hygienhanteringssystem i hela förloppet från produktion till
lagring och transport.
I syfte att upprätthålla en stabil process och
produktkvalitet stöds papperstillverkningen av följande
kemikalier/processhjälpmedel:

Skumdämpare (ytaktiva ämnen och
spridningsmedel)
pH-reglering (natriumhydroxid och svavelsyra)
Retentionsmedel (kemikalier som hjälper till att

Välj en dispenserVälj en dispenserVälj en dispenserVälj en dispenser
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Produktcertifikat:Produktcertifikat:Produktcertifikat:Produktcertifikat:



Tork är ett varumärke som tillhör SCA. SCA är ett ledande
globalt hygien- och skogsföretag som tillhandahåller
personliga hygienprodukter, mjukpapper och
skogsindustriprodukter i ca 100 länder. SCA anses vara ett
riktmärke inom hållbarhet och har utnämnts till ett av
världens mest etiska företag. Mer information finns på
www.sca.com

MiljöinformationMiljöinformationMiljöinformationMiljöinformation
agglomerera små fibrer för att förhindra förlust
av fibrer)
Beläggningskemikalier (för att hjälpa till att
kontrollera kräppningen av pappret och göra det
mjukt och absorberande)
I syfte att återanvända rester från tillverkningen
och utnyttja återvunna fibrer använder vi:

Massahjälpmedel (kemikalier som
hjälper till att göra om våtstarkt papper
till massa)
Flockningskemikalier (som hjälper till att
rensa bort bläck och fillers från
återvunnet papper)
Blekmedel (för att göra massa från
återvunnet papper ljusare)
Under rengöringen av vårt
avloppsvatten använder vi
flockningsmedel och näringsämnen för
biologisk behandling för att säkerställa
att kvaliteten på grundvatten och i
vattendrag inte påverkas negativt av
våra fabriker.

Kontakt med livsmedelKontakt med livsmedelKontakt med livsmedelKontakt med livsmedel Denna produkt uppfyller lagstadgade krav för material som
kommer i kontakt med livsmedel, såsom bekräftats genom
externt godkännande som genomförs av tredje part. Produkten är
säker för avtorkning av ytor som kommer i kontakt med livsmedel
och den kan även komma i kontakt med livsmedel under kortare
perioder.

MiljömärkningMiljömärkningMiljömärkningMiljömärkning Denna produkt är godkänd för EU Ecolabel.

FörpackningFörpackningFörpackningFörpackning Uppfyller kraven i direktivet för förpackning och förpackningsavfall
(94/62/EG): Ja

Datum då artikelnDatum då artikelnDatum då artikelnDatum då artikeln
utfärdades och senasteutfärdades och senasteutfärdades och senasteutfärdades och senaste
revisionsdatumrevisionsdatumrevisionsdatumrevisionsdatum

Utfärdandedatum: 2016-06-30
Revisionsdatum: 2017-01-01

ProduktionProduktionProduktionProduktion Denna produkt tillverkas på bruket i CUIJK, NL vilket är cerifierat i
enlighet med BRC-IoP, ISO 14001 (Environmental management
systems), ISO 9001 och OHSAS 18001.

Avyttring/destruktionAvyttring/destruktionAvyttring/destruktionAvyttring/destruktion
av produktav produktav produktav produkt

Servetter kan kastas i normala, allmänna system för
avfallshantering. Använda produkter bör inte läggas i
återvinningssystem.

SCA Hygiene ProductsSCA Hygiene ProductsSCA Hygiene ProductsSCA Hygiene Products
AB, 405 03AB, 405 03AB, 405 03AB, 405 03
GÖTEBORG, SwedenGÖTEBORG, SwedenGÖTEBORG, SwedenGÖTEBORG, Sweden

Servetter kan kastas i normala, allmänna system för
avfallshantering. Använda produkter bör inte läggas i
återvinningssystem.

KontaktKontaktKontaktKontakt
Tina BERLIN
SCA Hygiene Products AB
Telefonnummer:
+46 31 7460055
Mobiltelefon:
+46 70 546 06 05
Skicka till::
Tina.Berlin@sca.com
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