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Informacje o produkcie

Zawartość opakowania 8484: 6 paczek  x 4 Małych rolek  x 160 odcinków  =  3840 odcinków

Wymiary opakowania 
zewnętrznego

LDPE

Informacje o opakowaniu

Piktogram Sztuk Wymiary waga(kg)

paczka 24.40 x 12.20 x 19.60 Długość x Szerokość x 
Wysokość(cm) 0.68

mała rolka 9.80 x 12.20 Wysokość x Średnica(cm) 0.13

odcinek 12.00 x 9.80 Długość x Szerokość(cm)

Wewnętrzny rdzeń (cm)ECF 4.4Metoda wybielania

Tłoczenie / Struktura100 TakWłókna pierwotne
Water Breakup Value
(Inversions)

LDC/UCTAD 4Technologia

WarstwyMała rolka 4Rodzaj rolki

EAN (pudełka)Tak 05027375048791Perforacja

Kolor5033848036318 białyEAN (opakowania wewnętrznego)

Specyfikacja produktu

Karta charakterystyki produktu Kleenex® Rolka papieru toaletowego - mała rolka / biały /160 sc - 8484                

• 24 rolki x 160 białych, 4-
warstwowych arkuszy (3840 
arkuszy)

• Wysokiej jakości standardowe 
rolki chusteczek toaletowych 
uprzyjemniają korzystanie z 
łazienki

• Pikowane, 4-warstwowe 
chusteczki toaletowe Kleenex® 
są miękkie i luksusowe, 
wykonane w 100% z czystego 
włókna, dzięki czemu 
zapewniają doskonały komfort

• Standardowe rolki chusteczek 
toaletowych Kleenex® są 
przyjazne dla środowiska: 
posiadają certyfikat FSC i mogą 
być spłukiwane w toalecie

• Zgodność z dozownikami 
Aquarius™ Twin w kolorze 
białym i czarnym (kody 
produktów 6992 i 7191), a także 
z większością dozowników 
standardowych rolek chusteczek 
toaletowych

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

Healthier Workplace

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. 

Międzynarodowe standardy i certyfikaty

Opakowanie Waga netto(kg)karton 3.161

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

3.89 44 x 34.5 x 19.6

Rodzaj opakowania 
wewnętrznego

Pełna paletaLDPE Tak

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 1.91 6 9 54

Produkty powiązane

Numer 
artykułu

Opis produktu Zalece- nie

Pasujący dozownik

6992     Aquarius™ dozownik papieru toaletowego - mała rolka / biały
7191 Aquarius™ dozownik papieru toaletowego - mała rolka / 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 W celu uzyskania dodatkowych informacji prosze skontaktowac sie dzialem obslugi kleinta w godzinach 
pracy +420 226 214 052

Kraj pochodzenia Szwajcaria
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