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Informacje o produkcie

Opis produktu

Seria wysokiej wydajności ściereczek przeznaczonych do czyszczenia środowisk czystego pomieszczenia klasy ISO 4 lub 
wyższej.

Idealnie nadaje się do: czyszczenia na sucho krytycznego sprzętu oraz powierzchni w przemyśle farmaceutycznym, 
zaawansowanej  technologii, biotechnologii oraz urządzeń medycznych, a także w przemyśle przetwórstwa spożywczego.

Dostępne w formie: białych, poczwórnie złożonych, 1-warstwowych ściereczek, zapakowanych w szczelną, wodoodporną torbę 
polietylenową, która zapewnia natychmiastowy i higieniczny dostęp w miejscu pracy.

Zawartość opakowania 7624: 12 paczek  x 35 odcinków  =  420 odcinków

Wymiary opakowania 
zewnętrznego

Corrugated

Informacje o opakowaniu

Piktogram Wymiary waga(kg)

38.50 x 35.10 Długość x Szerokość(cm)

impregnowany / nasycony1/4 NieZłożenie
Włókna pierwotne05027375018886 100EAN (pudełka)
KolorMeltblown białyTechnologia

Specyfikacja produktu

Karta charakterystyki produktu KIMTECH PURE* czyściwo, ściereczka do czyszczenia - 1/4 złożenie, składanie / 
biały - 7624                

• 12 x 35 białych, 1-warstwowych 
arkuszy składanych na 4 
(łącznie 420)

• Idealne dla przemysłu 
farmaceutycznego, 
biotechnologii wysokiej 
technologii, urządzeń 
medycznych i przetwórstwa 
spożywczego

• Odpowiednie dla pomieszczeń 
czystych klasy ISO 4 lub wyższej

• Idealne do wycierania na sucho 
krytycznych urządzeń

• Owinięte w odporną na 
zachlapanie, wodoodporną 
torebkę polietylenową, dającą 
natychmiastowy dostęp do 
higienicznie zabezpieczonych 
ściereczek w miejscu pracy

cechy produktu
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Marketing

 Technologia – Specialne 
czyściwo

WYPALL*/ KIMTECH PURE Ściereczki czyszczące 

Rozwiązanie

Safer Workplace

Wiemy, że poziom bezpieczeństwa pracowników jest Państwa 
głównym priorytetem. Mogą Państwo polegać na naszych 
rozwiązaniach w celu zapewnienia ochrony pracownikom w ich 
środowisku pracy oraz podczas wykonywania przez nich czynności 
zawodowych.

Productive Workplace

Powodzenie Państwa binzesu zależy od wydajności pracy. Z myślą o 
tym, nasze rozwiązania zostały stworzone w celu podniesienia 
wydajności całej firmy.

Międzynarodowe standardy i certyfikaty

Opakowanie Waga netto(kg)karton 3.9

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

5.02 40.4 x 38.7 x 28.1

Rodzaj opakowania 
wewnętrznego

Mixed Plastic

Szczegóły opakowania

Typ palety DxSxW (m) Ilość opakowań na 
warstwę

Ilość warstw na 
paletę

Ilość opakowań na 
paletę

E3 1.20 x 0.80 x 1.84 6 6 36

Ogólne informacje
Ocena ryzyka przy wykonywaniu danej czynnosci oraz wybór wlasciwych wycieraków naleza do obowiazków pracodawcy. Wytwórca, firma KIMBERLY-CLARK 
PROFESSIONAL*, nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za niewlasciwy wybór lub niewlasciwe uzycie wycieraków opisanych w niniejszym dokumencie. Dolozono 
wszelkich staran, aby zapewnic poprawnosc informacji zawartych w niniejszym dokumencie w chwili publikacji, niemniej moga wystapic bledy, a przepisy 
dotyczace srodków ochrony osobistej sa przedmiotem ciaglych prac i moga ulec zmianie w trakcie obowiazywania niniejszego dokumentu. W zwiazku z 
powyzszym, specyfikacja produktów moze ulec zmianie. Zalecamy skontaktowanie sie z dzialem wsparcia INFOFAX w celu uzyskania odpowiedzi na wszelkie 
pytania dotyczace ww. produktów lub mozliwosci ich zastosowania do realizacji okreslonych zadan. Zuzyty sprzet ochrony osobistej nalezy zawsze utylizowac w 
sposób bezpieczny i wlasciwy, zgodnie z unijnymi, krajowymi i lokalnymi przepisami regulujacymi ochrone srodowiska.

Strony internetowe www.kcprofessional.com

Numer Obsługi Klienta W celu uzyskania dodatkowych informacji prosze skontaktowac sie dzialem obslugi kleinta w godzinach 
pracy +420 226 214 052

Kraj pochodzenia Stany Zjednoczone
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