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Opis produktu WYPALL* FORCEMAX ściereczka, ręcznik - 1/4 
złożenie, składanie / szary /33.50 x 34.50 cm

Karta charakterystyki 
produktów
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Informacje o produkcie

Zawartość opakowania 1 dozownik  x 480 odcinków  =  480 odcinków

Wymiary opakowania 
zewnętrznego

Corrugated

Informacje o opakowaniu

Piktogram Sztuk Wymiary waga(kg)

dozownik 55.60 x 37.20 x 37.60 Długość x Szerokość x 
Wysokość(cm) 6.61

odcinek 33.50 x 34.50 Długość x Szerokość(cm)

Tłoczenie / Struktura1/4 TakZłożenie
WarstwyHYDROKNIT* 1Technologia

EAN (opakowania 
wewnętrznego)

17702425804705 5033848039920EAN (pudełka)

szaryKolor

Specyfikacja produktu

Karta charakterystyki produktu WYPALL* FORCEMAX ściereczka, ręcznik - 1/4 złożenie, składanie / szary /33.50 x 
34.50 cm - 7569                
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Handel

FSC: 
F1=FSCMix70%,F2=FSCRec
ycled,F3=FSC100%,F4=FSC
Mix credit

Forest Stewardship Council  - Products carrying the Forest 
Stewardship Council (FSC) label are independently certified, giving 
assurance they come from forests that are managed to meet the 
social, economic and ecological needs of present and future 
generations. This product is FSC Certified - giving you the assurance 
that it is made from or contains wood that comes from FSC certified 
forests.

Marketing

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

Wytrzymałość w stanie 
mokrym 

Wytrzymałość mokrej ściereczki

Rozwiązanie

Efficient Workplace

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

Standard B+R

HYDROKNIT* Technology

HYDROKNIT*

Międzynarodowe standardy i certyfikaty

Opakowanie Waga netto(kg)karton 5.794

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

6.37 55.6 x 37.2 x 37.6

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 1.65 4 4 16

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 Kolumbia
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