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Informacje o produkcie

Opis produktu

Niektóre zadania kontrolowane wymagają bardzo specyficznych produktów do wycierania i systemów dozowania.  Mając to na 
uwadze, wykorzystano wiedzę fachową i technologię wycierania w celu stworzenia najwyższej jakości gamy do szczególnych 
zadań, który poma

Zawartość opakowania 7919: 4 dozowników  

Wymiary opakowania 
zewnętrznego

Corrugated

Informacje o opakowaniu

Piktogram Wymiary waga(kg)

23.50 x 22.00 x 22.00 Długość x Szerokość x 
Wysokość(cm) 0.60

FormatCentralne 
dozowanie

Centerfeed RollRodzaj rolki

ElektrycznośćPlastikowy ManualnyMateriał
EAN (pudełka)Manualna 

dzwignia
05027375046599Mechanizm dozownika

niebieskiKolor

Specyfikacja produktu

Karta charakterystyki produktu KIMTECH* WETTASK* dozownik rolek ręczników - wiaderko / niebieski - 7919            
    

• 4 x wiadro dozujące ręczniki 
Wettask w rolce — niebieskie

• Zapewnia hermetyczny system 
wielorazowego użytku ze 
wstępnie namoczonymi lub 
suchymi ściereczkami z 
wybranym środkiem 
czyszczącym.

• Idealny dla środowisk 
przemysłowych i służby zdrowia

• Hermetyczny system ręczników 
do wielokrotnego napełniania

• Zgodność z 7767, 7769, 7762, 
7764, 38665 oraz 38667

• Kontroluje koszty i poprawia 
bezpieczeństwo poprzez 
redukcję wycieków.

cechy produktu
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Handel

Eurasian Product 
Compliance - Declaration

EuroAzjatycka umowa handlowa (Białoruś / Rosja / Kazachstan). 
Dotyczy produktów ochrony osobistej i systemów dozowania. 
Certyfikat lub deklaracja może być udostępniana w razie potrzeby. 
Umowa wspiera sprzedaż (Cross-Sale) bez dodatkowej dokumentacji.

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.

Międzynarodowe standardy i certyfikaty

Opakowanie Waga netto(kg)karton 2.4

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

4.08 44.5 x 23 x 35

Rodzaj opakowania 
wewnętrznego

Mixed Plastic

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 1.19 7 3 21

Produkty powiązane

Numer 
artykułu

Opis produktu

Dozownik na

7769 KIMTECH* WETTASK SXX czyściwa - rolka / biały
7767     KIMTECH* WETTASK DS czyściwa - rolka / biały
61930 KIMTECH* czyściwa - rolka z centralnym odwijaniem / biały
7762     KIMTECH* WETTASK DSX czyściwa - rolka / biały
7764     KIMTECH* WETTASK SXX czyściwa - rolka / biały

Części zamienne

Numer 
artykułu

Opis produktu

Części zamienne

D369083 Wet task lid (new design)  

d369099 5 star inseet for 7919

D369100 3 star disc for 7919

D369109 Labels for code 7919 - Hospital & Hazard Symbols

D369110 7919 - Coloured stripe stickers incl buttons for the lids

D369111 7919 -Coloured stripe stickers incl buttons & hazard labels: 88,50Euro/carton

Ogólne informacje

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 Niemcy
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