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Wiper W3 — system ściereczek
Wiper pak,W1 - Czyściwo, system

naścienny/podłogowy
/stojakowy,W2 — system

ściereczek w roli combi

Tork czyściwo włókninowe do zabrudzeńTork czyściwo włókninowe do zabrudzeńTork czyściwo włókninowe do zabrudzeńTork czyściwo włókninowe do zabrudzeń
przemysłowychprzemysłowychprzemysłowychprzemysłowych
(Szary)

Artykuł 520337

Długoś
rolki

148.2 m

System Wiper W3 — system
ściereczek Wiper
pak,W1 - Czyściwo,
system
naścienny/podłogowy
/stojakowy,W2 —
system ściereczek w
roli combi

Szerokoś
rolki

32 cm

Średnica
rolki

25 cm

Liczba
arkuszy

390

Długoś
arkusza

38 cm

Wewn trzna
średnica
gilzy

7.1 cm

Warstwy 1

Nadruk Nr

Tłoczenie Nr

Kolor Szary

Tork czyściwo włókninowe do zabrudzeń przemysłowych to idealna
alternatywa dla szmat i szmat pranych. Jego mi kkoś  i
elastycznoś  pozwala czyści  nieduże przestrzenie i małe elementy
bez rysowania powierzchni. Jednocześnie produkt jest
wystarczaj co wytrzymały, aby zbiera  olej, tłuszcz i brud, a do
tego nadaje si  do użytku z wi kszości  rozpuszczalników.
Czyściwo pasuje do Tork dozowników stoj cych i ściennych, które
stworzono z myśl  o bezpieczeństwie i wydajności, a także
dozowników maxi do r czników centralnie dozowanych i Tork
dozowników Boxed Combi do r czników w roli, które umożliwiaj
łatwe dozowanie jedn  r k .

Technologia exelCLEAN® – pozwala
szybciej osi gn  profesjonalne efekty
Wytrzymałe czyściwo doskonale chłonie
olej i wod
Do stosowania z wi kszości
rozpuszczalników i detergentów

Ściereczki bez silikonu – nie pozostawiaj
śladów na powierzchniach



Wybierz dozownik

206550 652000 652008

Alternatywne produkty

510237 530137 197270

Certyfikaty produktuCertyfikaty produktuCertyfikaty produktuCertyfikaty produktu

Kontakt

SCA Hygiene Sp. z o.o.
ul. Puławska 435A

02-801 Warszawa, Polska

Tel.: +48 22 543 75 00
Faks: +48 22 543 75 01

Informacje o opakowaniu
Opakowanie
pojedyncze

Opakowanie
transportowe

Paleta

EAN 7322540057485 7322540057492 7322540275827

Sztuki 1 1 72

Opakowania
pojedyncze

- 1 72

WysokośWysokośWysokośWysokoś 335 mm 335 mm 2160 mm

SzerokośSzerokośSzerokośSzerokoś 264 mm 264 mm 800 mm

DługośDługośDługośDługoś 264 mm 264 mm 1200 mm

Obj tośObj tośObj tośObj toś 23.4 dm3 23.4 dm3 1.7 m3

Waga netto 3083 g 3.1 kg 221.94 kg

Waga brutto 3132 g 3.4 kg 244.94 kg

Rodzaj opakowania none Carton -

Tork jest mark  grupy SCA, Svenska Cellulosa
Aktiebolaget. Grupa SCA oferuje artykuły higieniczne oraz
produkty pochodzenia drzewnego w ponad 100 krajach.
Wi cej informacji można znaleź  pod adresem
www.sca.com
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