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Informacje o produkcie

Opis produktu

Aby zapewnić wyższy poziom higieny w miejscach tego wymagających, wybierz środek do mycia rąk w piance do częstego 
stosowania jednej z najbardziej zaufanych marek na świecie, Scott® Control™.  Ten bezbarwny i bezzapachowy środek do 
mycia rąk w piance do częstego stosowania, został zaprojektowany z myślą o ochronie procesów oraz zgodności z 
protokołami higieny rąk.  Nasz bezdotykowy system elektroniczny minimalizuje rozprzestrzenianie się zarazków i pomaga 
zachować zgodność z przepisami dotyczącymi higieny rąk. Jednocześnie zapewnia dłoniom odpowiednią pielęgnację.  Ta 
wzbogacona o substancje nawilżające i nawadniające skórę pianka gwarantuje dokładne i wydajne mycie rąk. Spłukuje się 
szybciej niż mydło w płynie, co pozwala oszczędzać czas i ograniczyć zużycie wody.  Zgodność z bezdotykowymi, 
elektronicznymi dozownikami Kimberly-Clark Professional™ 4 x kaseta środka do mycia rąk w piance, 
bezbarwny/bezzapachowy, 1,2 l (łącznie 4,8 l)

Zawartość opakowania 4 Elektronicznych naboi  

Wymiary opakowania 
zewnętrznego

Corrugated

Informacje o opakowaniu

Piktogram Wymiary waga(kg)

20.50 x 16.00 x 7.50 Długość x Szerokość x 
Wysokość(cm) 1.26

Format3 Pianka w sprejuTrwałość (lata)
Pojemość0.8 1200Rozmiar porcji (ml)

WyglądNaturalny BezbarwnyZapach

EAN (opakowania 
wewnętrznego)

05027375026812 5033848027071EAN (pudełka)

czystyKolor

Specyfikacja produktu

Karta charakterystyki produktu SCOTT® CONTROL Pianka do częstego mycia rąk - kaseta o pojemności / czysty 
/1.2 L - 6345                

• 4 x kaseta mydła do rąk w 
pianie, 
bezbarwne/bezzapachowe, 1,2 l 
(łącznie 4,8 l).

• Bezbarwne i bezzapachowe, 
pieniące się mydło do rąk.

• Formuła opracowana z myślą o 
częstym użytkowaniu.

• Delikatne dla skóry, 
zapewniające dokładne 
oczyszczanie rąk.

• Kompatybilne z bezdotykowymi 
elektronicznymi dozownikami 
środka do pielęgnacji skóry 
Kimberly-Clark™ (kody 
produktów 11329 i 92147).

• Idealne do łazienek o dużym 
natężeniu ruchu.

• Profesjonalne rozwiązanie, które 
pomoże w utrzymaniu higieny i 
czystości.

cechy produktu
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Handel

ISO 9001

Norma określa wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością. 
Jest to światowy standard w celu zapewnienia bezpieczeństwa z 
wymogami jakości i zwiększenia satysfakcji klienta w relacjach 
dostawca-klient.

Regulation (EC) No 66/2010 
of the European Parliament

EU-Ecolabel - Certyfikat ekologiczny Ecolabel jest to program 
oznakowania ekologicznego, który wskazuje produkty  i usługi, które 
są przyjazne dla środowiska.  Tylko produkty, które  spełniały 
rygorystyczne normy środowiskowe są uprawnione do korzystania z 
akredytacji Ecolabel. Ten produkt posiada europejski certyfikat 
Ecolabel. Jest to gwarancja, że cały cykl życiowy tego produktu jest 
zaplanowany tak, by był przyjazny dla środowiska naturalnego.

ISO 14001

Jest to norma zarządzania środowiskowego, która potwierdza 
światowe znaczenie dla organizacji, która chcą działać w sposób 
zrównoważony środowiskowo.

Marketing

Healthy Workplace Project

PRACOWNICY: * Zdrowie i dobre samopoczucie, 
* lepsze urządzenia sanitarne
* Zwiększona świadomość korzyści płynących z dobrej higieny
* Dbanie o dobre samopoczucie przez pracodawcę
* Zmniejszenie dni chorobowych w pracy i w domu
PRACODAWCA: THE HEALTHY WORKPLACE PROJECT 
* posiada zdrowszych i bardziej zaangażowanych pracowników
* mniej dni chorobowych zmniejsza absencję
* Zaangażowani pracownicy są bardziej skłonni do "kolejnych kroków"

Rozwiązanie

Healthier Workplace

KAŻDY LUBI DOWCIPY JANA Przekazujcie sobie tylko dobre rzeczy. 
 Projekt ZDROWE ŚRODOWISKO PRACY* to kompletny program 
higieny biurowej, który pomaga zwiększyć poziom zaangażowania 
pracowników i zmniejszyć liczbę zachorowań. 

Standard B+R

Period After Opening

Bezpieczeństwo kosmetyków jest regulowane przez dyrektywę 
kosmetyczną (76/768/EWG). Dotyczy ona kremów, emulsji, płynów, 
żeli, oliwek, które są przeznaczone do stosowania na rękach, twarzy, 
stopach, itp.. W dyrektywie tej konsument może znaleźć ważne 
informacje takie jak okres trwałości po otwarciu produktu. Jeżeli po 
otwarciu, produkt może ulec pogorszeniu i może to powodować 
szkody u konsumenta, to produkt musi być oznaczony symbolem 
PAO. Otwarcie produktu datuje się od momentu, kiedy konsument ten 
produkt po raz pierwszy użył.

Międzynarodowe standardy i certyfikaty

Opakowanie Waga netto(kg)karton 4.8

Waga brutto(kg) Wymiary pudełka 
(DxSxW) (cm)

6.03 30.9 x 16.5 x 27.2

Szczegóły opakowania

Typ palety DxSxW (m) Ilość opakowań na 
warstwę

Ilość warstw na 
paletę

Ilość opakowań na 
paletę

E5 1.20 x 0.80 x 1.24 17 4 68
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Produkty powiązane

Numer 
artykułu

Opis produktu Zalece- nie

Pasujący dozownik

92147    KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Bezdotykowy, elektroniczny dozownik środka do 
pielęgnacji skóry - kaset

11329     KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Bezdotykowy, elektroniczny dozownik środka do 
pielęgnacji skóry - kaset

Ogólne informacje

Strony internetowe www.kcprofessional.com

Numer Obsługi Klienta For more information please contact customer service at +44 1732 594 000

Kraj pochodzenia Hiszpania
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