Karta charakterystyki produktu WYPALL* L20 ESSENTIAL czyściwa - duża rolka / niebieski - 7356

Informacje o produkcie
Długi numer artykułu

07356020

Numer artykułu

7356

Opis produktu

WYPALL* L20 ESSENTIAL czyściwa - duża rolka /
niebieski

Karta charakterystyki
produktów

04/05/2020

Informacje o opakowaniu
Zawartość opakowania

7356: 1 rolka x 1000 odcinków = 1000 odcinków

Wymiary opakowania
zewnętrznego

Mixed Plastic

Piktogram

Sztuk

Wymiary

waga(kg)

rolka

35.00

x

29.50

Wysokość x Średnica(cm)

odcinek

38.00

x

35.00

Długość x Szerokość(cm)

5.19

Opis produktu
Seria WypAll™ L20 Essential została zaprojektowana, aby zapewnić klientom idealne połączenie wartości i wszechstronności
do codziennych zadań związanych z wycieraniem. Ten produkt jest certyfikowany do kontaktu z żywnością zgodnie z normą
BFR XXXVI, uważaną za wzorzec dla prawodawstwa żywnościowego w Europie. Ściereczki w dużej rolce WypAll™ L20
Essential 7356 to idealne rozwiązanie do lekkich prac związanych z wycieraniem, takich jak zbieranie rozlanej wody,
czyszczenie rozprysków i wycieranie, suszenie oraz czyszczenie rąk. Ściereczki te mają wartość, jakiej można by oczekiwać
od ściereczek o ograniczonej żywotności, choć dysponują wyjątkową wytrzymałością i chłonnością, co skutkuje mniejszą liczbą
zużywanych ściereczek i niższymi wydatkami. Dostarczane w formacie dużej rolki w celu zapewnienia łatwego dostępu do
ściereczek za pomocą dozownika w większych obszarach produkcyjnych lub przemysłowych, lub wszędzie tam, gdzie
występuje silna potrzeba intensywnego wycierania. Indywidualny arkusz o wymiarach 38 cm (dł.) x 35 cm (szer.). Zgodność z
dozownikiem ręczników w rolce Kimberly-Clark Professional (kody produktów 6146, 6154 oraz 6155). 1 rolka x 1000 arkuszy, 2
-warstwowe, niebieskie (łącznie 1000)

cechy produktu
•

1 rolka x 1000 niebieskich, 2warstwowych arkuszy (łącznie
1000)

•

Idealna do lekkich prac
związanych z wycieraniem,
takich jak zbieranie rozlanej
wody, czyszczenie rozprysków i
wycieranie, suszenie oraz
czyszczenie rąk.

•

Ściereczka jednorazowego
użytku

•

Idealne połączenie wartości i
wszechstronności do
codziennych zadań związanych
z wycieraniem

•

Zgodność z dozownikami
ręcznika do rąk w rolce
Kimberly-Clark Professional
(kody produktów 6146, 6154
oraz 6155).

•

Certyfikat kontaktu z żywnością
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Specyfikacja produktu
Rodzaj rolki

Duża rolka

Wewnętrzny rdzeń (cm)

6

Warstwy

2

Perforacja

Tak

EAN (pudełka)

05027375044472

EAN (opakowania
wewnętrznego)

5033848032518

Włókna z recyklingu (%)

100

Metoda wybielania

Totally Chlorine Free
(TCF)

Tłoczenie / Struktura

Tak

Kolor

niebieski

Międzynarodowe standardy i certyfikaty
Handel
Jest to norma zarządzania środowiskowego, która potwierdza
światowe znaczenie dla organizacji, która chcą działać w sposób
zrównoważony środowiskowo.

ISO 14001

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.

ISO 9001

Rozwiązanie
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.

Healthier Workplace

Pomaga w ciągłym podnoszeniu poziomu wydajności,
bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle samochodowym,
lotniczym i metalurgicznym.

Efficient Workplace

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.

Szczegóły opakowania
Opakowanie

karton

Waga netto(kg)

5.187

Waga brutto(kg)

5.76

Wymiary pudełka
(DxSxW) (cm)

29.5 x 29.5 x 35

Typ palety
E3

DxSxW (m)
1.20 x 0.80 x 1.90

Ilość opakowań na
warstwę
11

Ilość warstw na
paletę
5
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Ilość opakowań na
paletę
55
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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

Niemcy
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