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Specyfikacja produktu 
 

90537-06 Tork czyściwo włókninowe super wytrzymałe W1/W2/W3  

 

Jeżeli potrzebujesz trwałego i chłonnego czyściwa, które pracuje na mokro i 
sucho – to jest twój wybór Może być powtórnie użyte bez ryzyka strzępienia. 
Duże dziurki pomagają szybko wycierać wodę i tłuszcz, pomagają też przy 
usuwaniu zabrudzeń organicznych. Nadaje się do pracy z detergentami i 
rozpuszczalnikami, można wyżymać, schnie szybko i może być wykorzystane 
wielokrotnie. Tork czyściwo włókninowe super wytrzymałe jest dopuszczone 
do kontaktu z żywnością przez niezależne instytuty badawcze, w tym również 
PZH. 
Odporne na wysoką temperaturę (do 360 stopni).  
Może być sterylizowane w temp do 140 stopni. 

 

Opis produktu  

Numer 
artykułu 

90537-06   

Nazwa EN Tork Long-Lasting Cleaning Cloth    

Nazwa PL 
Tork czyściwo włókninowe super 
wytrzymałe 

  

Kraj produkcji Holandia   

Numer celny 56039290   

Warstwy: 1   

Długość: 114 [m]   

Listki: 300   

Dł. listka: 38[cm]   

Szerokość: 32 [cm]   

Średnica: 25 [cm]   

Gramatura: 70 [g/m
2
]   

Rodzaj 
włókna: 

Włóknina   

Nadruk: Nie   

Kolor: Biały   
 

Specyfikacja opakowania konsumenckiego  

Szt./op.: 1 

Waga brutto op.: 2.852 [kg] 

Waga netto op.: 2.5536 [kg] 

Rodzaj opakowania:  

Kod EAN op.: 7322540064827 

 

Specyfikacja kartonu produktu  

Rodzaj opakowania zbiorczego: Karton 

Op./karton: 1 

Dł. kartonu: 264 [mm] 

Szerokość kartonu: 264 [mm] 

Wysokość kartonu: 335 [mm] 

Objętość kartonu: 0.02335 [m
3
] 

Waga brutto kartonu: 2.852 [kg] 

Waga netto kartonu: 2.5536 [kg] 

Kod EAN kartonu: 7322540064827 

 

Specyfikacja palety produktu  

Kartony na palecie: 72 

Warstwy na palecie: 6 

Objętość palety: 1.681 [m
3
] 

Wysokość palety: 2160 [mm] 

Kod EAN palety: 7322540289749 
 

 

Specyfikacja środowiskowa 

Zawartość: 
Wiskoza 

Materiał: 
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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.  
 
Bezpieczeństwo produktu:  
Ten produkt spełnia wymagania prawne dotyczące bezpieczeństwa żywności. 

Produkcja: 
Ten produkt został wyprodukowany przez fabrykę w Suameer w Holandii, zgodnie z normami ISO 9001:2000, 
ISO 14001 i EMAS. 

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 powinien być utylizowany. Produkt sam 
w sobie może być poddany spaleniu. 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 

 


