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Informacje o produkcie

Opis produktu

Produkty z serii papierów do wycierania WypAll® Brand Professional zostały zaprojektowane z myślą o specjalnych 
warunkach, w których będą stosowane, aby za każdym razem stanąć na wysokości zadania. Te białe, 1-warstwowe rolki 
jednokrotnego użytku z ręcznikami do żywności i higienicznymi są małe, łatwe w obsłudze i zaprojektowane do lekkiego 
wycierania w celu zachowania higieny. Doskonale sprawdzają się w takich zadaniach jak czyszczenie powierzchni do 
przygotowywania i podawania żywności, a nasza technologia wytłaczania zapewnia doskonałą równowagę pomiędzy 
wydajnością i ceną. Rolki te zostały zaprojektowane specjalnie do przenośnego jednoarkuszowego dozownika WypAll® 
Reach™ (6221), który zapewnia czystość rolek i ochronę przed przenoszeniem bakterii. Pojedynczy arkusz o wymiarach 38 
cm (dł.) x 18,5cm (szer.) Ręczniki papierowe do żywności i higieniczne WypAll® L10 są także dostępne w kolorze niebieskim 
(6223). 6 rolek x 430 arkuszy, 1-warstwowych, białych (łącznie 2 580)

Zawartość opakowania 6222: 1 paczka  x 6 rolek  x 430 odcinków  =  2580 odcinków

Wymiary opakowania 
zewnętrznego

LDPE

Informacje o opakowaniu

Piktogram Sztuk Wymiary waga(kg)

paczka 45.00 x 30.00 x 18.30 Długość x Szerokość x 
Wysokość(cm) 4.50

rolka 18.30 x 15.00 Wysokość x Średnica(cm) 0.72

odcinek 38.00 x 18.30 Długość x Szerokość(cm)

Wewnętrzny rdzeń (cm)Centralne 
dozowanie

6Rodzaj rolki

Perforacja1 TakWarstwy

Włókna z recyklingu (%)05027375051586 100EAN (pudełka)
Metoda wybielania0 ECFWłókna pierwotne
TechnologiaTak LDCTłoczenie / Struktura
Kolor90 białyDetaching Strength(N/m/ply)

Specyfikacja produktu

Karta charakterystyki produktu WypAll® Reach™ Ręczniki papierowe do żywności i higieniczne - centralne odwijanie 
/ biały - 6222                

• 6 rolek x 430 białych, 1-
warstwowych arkuszy (łącznie 2 
580)

• Do lekkich zadań — idealne do 
czyszczenia powierzchni do 
przygotowywania żywności.

• Rolki pozostają czyste i 
zamknięte, aby zapobiec 
przenoszeniu bakterii.

• Wytłaczana powierzchnia 
zapewnia doskonałą wydajności 
i jakość.

• Format rolki z centralnym 
odwijaniem

• Kompatybilny z dozownikiem 
papieru do wycierania WypAll® 
Reach™ (kod produktu 6221), z 
czerwoną nasadką.

• Ściereczka jednorazowego 
użytku

cechy produktu
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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.

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.

Rozwiązanie

Efficient Workplace

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

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.

Międzynarodowe standardy i certyfikaty

Opakowanie Waga netto(kg)karton 4.308

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

5.07 45 x 30 x 18.3

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 1.98 6 10 60

Produkty powiązane

Numer 
artykułu

Opis produktu Zalece- nie

Pasujący dozownik

6221      WypAll® Reach™ Centrefeed Dispenser - czarny

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 For more information please contact customer service at +44 1732 594 000

Kraj pochodzenia Anglia
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