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Specyfikacja produktu 
 

194750-06 Tork kolorowe ściereczki wielorazowe do czyszczenia – czerwone 

 

Jeżeli potrzebujesz trwałej i chłonnej ściereczki, która dobrze pracuje 
na sucho i mokro – to jest twój wybór. Mogą być prane i używane 
powtórnie bez ryzyka strzępienia. Duże dziurki pomagają szybko 
wycierać rozlane płyny. Łatwe do wypłukania, suszenia, współpracują z 
większością rozpuszczalników i detergentów. Dostępne w 4 kolorach, 
aby zabezpieczyć przed zakażeniem krzyżowym. Tork kolorowe 
ściereczki wielorazowe do czyszczenia są dopuszczone do kontaktu z 
żywnością przez niezależne instytuty badawcze, w tym również PZH. 
Odpowiednie do HACCP. 

 

Opis produktu  

Numer artykułu 194750-06   

Nazwa EN 
Tork Coloured Long-Lasting 
Cleaning Cloth 

  

Nazwa PL 
Tork kolorowe ściereczki 
wielorazowe do 
czyszczenia 

  

Kraj produkcji Niemcy   

Numer celny 56039290   

Warstwy: 1   

Dł. listka 
rozłożonego: 

30 [cm]   

Dł. listka 
złożonego: 

15 [cm]   

Szer. listka 
rozłożonego: 

38 [cm]   

Gramatura: 78 [g/m
2
]   

Rodzaj włókna: Włóknina   

Nadruk: Nie   

Kolor: Czerwony   
 

Specyfikacja opakowania konsumenckiego  

Szt./op.: 40 

Waga brutto op.: 0.43663 [kg] 

Waga netto op.: 0.35568 [kg] 

Rodzaj opakowania: Plastik 

Kod EAN op.: 7322540298000 

 

Specyfikacja kartonu produktu  

Rodzaj opakowania zbiorczego: Karton 

Op./karton: 8 

Dł. kartonu: 400 [mm] 

Szerokość kartonu: 400 [mm] 

Wysokość kartonu: 172 [mm] 

Objętość kartonu: 0.02752 [m
3
] 

Waga brutto kartonu: 3.493 [kg] 

Waga netto kartonu: 2.84544 [kg] 

Kod EAN kartonu: 7322540298024 

 

Specyfikacja palety produktu  

Kartony na palecie: 66 

Warstwy na palecie: 11 

Objętość palety: 1.816 [m
3
] 

Wysokość palety: 2042 [mm] 

Kod EAN palety: 7322540298093 
 

 

Specyfikacja środowiskowa 

Zawartość: 
Wiskoza, poliester 

Materiał: 
Wiskoza  
Włókna wiskozy są produkowane z pulpy celulozowej. Pulpa celulozowa jest rozpuszczana w roztworze 
alkalicznym poprzez reakcję chemiczną z dwusiarczkiem węgla, a następnie przędzone są włókna w kwaśnej 
kąpieli przędzalniczej. Włókna są płukane, suszone i przycinane do określonej długości.  
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Poliester  
Włókna poliestru są wytwarzane z kwasu tereftalowego i glikolu etylenowego, które poprzez kondensację tworzą 
żywicę poliestrową. Ze stopionej żywicy, poprzez dyszę przędzalniczą, przędzone są włókna, a następnie 
chłodzone powietrzem. Włókna są przycinane do określonej długości. Stosowane włókna zawierają czarne 
pigmenty.  
 
Bezpieczeństwo produktu:  
Ten produkt spełnia wymagania prawne dotyczące bezpieczeństwa żywności. 

Produkcja: 
Ten produkt został wyprodukowany zewnętrznie dla SCA w Niemczech. 

Utylizacja: 
Produkt ten jest stosowany głównie przy procesach produkcyjnych, w związku z czym może być zanieczyszczony 
różnymi substancjami. Rodzaj tych substancji określa jak zużyty produkt będzie utylizowany. Przed poddaniem 
utylizacji sugerujemy sprawdzić lokalne przepisy dotyczące tej kwestii. 

 
 
Dodatkowe informacje o produkcie można uzyskać pod adresem: 
SCA Hygiene Sp. z o.o. 
ul. Puławska 435a 
02-801 Warszawa 
Tel. (22) 543-75-00 
Fax. (22) 543-75-01 

 


