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Informacje o produkcie

Opis produktu

Gama WypAll® X80 została specjalnie zaprojektowana do przemysłowego wycierania trudnych powierzchni, gdzie 
wytrzymałość i masowość są kluczowymi wymaganiami. WypAll® X80 nie rozrywają się, zachowując spójność jakości i 
rozmiaru. 70% użytkowników było pod wrażeniem trwałości materiału — dzięki temu ponad 3x więcej użytkowników preferuje 
je od zwykłych ścierek.    Jako dla lidera w zakresie wytrzymałości, naszym celem jest wspieranie użytkownika w zwiększaniu 
produktywności i wydajności przy jednoczesnym ograniczeniu ilości odpadów poprzez dostarczanie czystej, niezawodnej, 
spójnej i nadającej się do ponownego użycia ściereczki. Zaawansowana technologia Hydroknit® zapewnia, że każda 
ściereczka jest mocna, trwała, bardzo chłonna i nie ulega rozrywaniu.  Idealne do stosowania w produkcji przemysłowej. 
Dostępne jako rolka o dużej pojemności, a w połączeniu z przenośnym dozownikiem rolkowym zapewnia produkt dokładnie 
tam, gdzie go potrzeba. Indywidualny arkusz o wymiarach 34 cm (dł.) x 31,5 cm (szer.). Zgodność z Kimberly-Clark 
Professional™ (kody produktów 6154, 6155 oraz 6146). 1 duża rolka x 475 niebieskich, 1-warstwowych ściereczek (łącznie 
475)

Zawartość opakowania 8347: 1 rolka  x 475 odcinków  =  475 odcinków

Wymiary opakowania 
zewnętrznego

LDPE

Informacje o opakowaniu

Piktogram Sztuk Wymiary waga(kg)

rolka 31.50 x 30.00 Wysokość x Średnica(cm) 5.42

odcinek 34.00 x 31.50 Długość x Szerokość(cm)
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• 1 duża rolka x 475 niebieskich, 1
-warstwowych ściereczek 
(łącznie 475)

• Idealne do przemysłowego 
wycierania trudnych 
powierzchni, gdzie wytrzymałość 
i masowość są kluczowymi 
wymaganiami.

• Technologia Hydroknit® 
zapewnia, że każda ściereczka 
jest mocna, trwała i odporna na 
rozdarcia.

• Rolka o wysokiej pojemności • Zgodność z dozownikami 
Kimberly-Clark Professional™ 
(kody produktów 6154, 6155 i 
6146)

• Preferowane przez 3 razy więcej 
użytkowników niż szmaty lub 
ścierki prane.

• Ściereczki są mocne i odporne 
na rozdarcia, zachowując 
integralność i rozmiar.

• Gama WypAll® została 
zaprojektowana, aby pomóc 
zwiększyć produktywność i 
wydajność przy jednoczesnym 
zmniejszeniu ilości odpadów.

cechy produktu
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Metoda wybielaniaDuża rolka ECFRodzaj rolki

TechnologiaTak HYDROKNIT*Tłoczenie / Struktura
Włókna celulozowe (%)20 80Włókna syntetyczne (%)
Perforacja1 TakWarstwy

Kolor036000410433 metalowo-niebieskiEAN (pudełka)

Specyfikacja produktu

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.

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

HYDROKNIT* Technology

HYDROKNIT*

Międzynarodowe standardy i certyfikaty

Opakowanie Waga netto(kg)karton 5.24

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

6 30 x 30 x 31.5

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 1.72 11 5 55

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
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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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