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Informacje o produkcie

Opis produktu

Ściereczki wielorazowego użytku wykonane w technologii HYDROKNIT*, która zapewnia wysoką chłonność, wytrzymałość i 
trwałość (na wilgotno i sucho), odporne na działanie większości rozpuszczalników, ułatwiają usuwanie zanieczyszczeń, 
przyspieszają czyszczenie i pozwalają redukować koszty. 

Idealnie nadają się do: średnio intensywnego czyszczenia, usuwania olejów, smarów, zanieczyszczeń, rozpuszczalników; 
czyszczenia narzędzi, maszyn, powierzchni metalowych; wycierania plam płynów tnących; zabezpieczenia części.

Dostępne w formie: dużych, perforowanych rolek do stosowania w często uczęszczanych miejscach. Mogą być stosowane z 
szeroką gamą przenośnych i stacjonarnych systemów dozowania, umożliwiając kontrolę zużycia oraz zmniejszenie ilości 
odpadów.

Zawartość opakowania 1 rolka  x 500 odcinków  =  500 odcinków

Informacje o opakowaniu

Piktogram Sztuk Wymiary waga(kg)

rolka 42.00 x 30.80 Wysokość x Średnica(cm) 5.80

odcinek 38.00 x 42.00 Długość x Szerokość(cm)

Wewnętrzny rdzeń (cm)Duża rolka 6.3Rodzaj rolki

Tłoczenie / StrukturaECF TakMetoda wybielania

Włókna syntetyczne (%)HYDROKNIT* 13Technologia

Warstwy87 1Włókna celulozowe (%)
EAN (pudełka)Nie 05027375001413Perforacja

Kolor5033848032310 białyEAN (opakowania wewnętrznego)
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Handel

ISO 14001

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

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.

Marketing

Wytrzymałość w stanie 
mokrym 

Wytrzymałość mokrej ściereczki

Wskaźnik absorpcji
Czas (w sekundach) w ciągu którego 10cm2 ścierki całkowicie 
zamoknie, po zanurzeniu w wodzie

Chłonność
Objem wody, którą 10cm2   ściereczki jest w stanie wchłonąć

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.

Standard B+R

Food Contact Regulations

Produkt ten jest przeznaczony do kontaktu z żywnością i jest zgodny 
z rozporządzeniem Komisji (EU) nr 1935/2004. Ponadto, gumowe 
rękawice nitrylowe są zgodne z rozporządzeniem Komisji (EU) nr 
10/2011 i niemiecką rekomendacją, BfR nr XXI, a wyroby papiernicze 
są zgodne z niemiecką rekomendacją, BfR nr XXXVI.

HYDROKNIT* Technology

HYDROKNIT*

Międzynarodowe standardy i certyfikaty
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Opakowanie Waga netto(kg)karton 5.747

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

6.45 30.8 x 30.8 x 42

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 1.82 8 4 32

Produkty powiązane

Numer 
artykułu

Opis produktu Zalece- nie

Pasujący dozownik

6146     KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Dozownik ścienny do czyściw w rolkach - duża rolka / 
niebieski

6154     KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Dozownik podłogowy do czyściw w rolkach - duża rolka 
/ niebieski

6155     KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Dozownik przenośny do czyściw w rolkach - duża rolka 
/ niebieski

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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