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Omschrijving KLEENEX® Handreiniger voor frequent gebruik - 
Cassette / Transparant /1 Ltr
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Productgegevens
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Productinformatie

Productomschrijving

Vloeibare handreiniger voor dagelijks gebruik die uw huid verzorgt de persoonlijke hygiëne verbetert.

Ideaal voor: drukbezochte toiletruimtes; zachte reiniging als handen vaak worden gewassen; zorgt voor goede hygiëne zonder 
irritante de huid; geeft ideale hoeveelheid zeep voor elke wasbeurt, voorkomt overmatig verbruik; levert tot twee keer zoveel 
wasbeurten per liter als conventionele vloeibare zepen; houdt kosten laag bij dagelijks gebruik en vermindert afval; 
milieuvriendelijk (met EU Ecolabel).

Verkrijgbaar als luxe vloeibare handreiniger zonder kleur- en kleurstoffen in robuuste, hygiënisch afgesloten, snel en 
gemakkelijk te installeren 1 liter cartridges, voor zo'n 1.000 doseringen. De lege cartridge krimpt samen om ruimte te besparen, 
geschikt voor recycling (na verwijdering van de pomp).

Inhoud collo 6 Flacons  

Buitenverpakkings-
materiaal

Papier

Commodity Code 34029090

Verpakking Configuratie

Icoon Afmeting Weight(kg)

19.00 x 9.00 x 9.00 Lengte x Breedte x Hoogte(cm)

Capaciteit (ml)Pomp vloeistof 1000Dispenser uitvoering

UiterlijkGeen Helder / TransparantGeur

Bar Code (Verpakking)05027375018763 5033848002245Bar Code (Collo)

pH6000 5.5Viscositeit (cPs@22.2°C)

TransparantKleur

Product specificaties
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Markt

ISO 14001

Dit weergeeft de eisen voor milieu beheersystemen, bevestigt haar 
wereldwijde relevantie voor bedrijven die willen opereren in vanuit 
een milieuoogpunt duurzame manier.

ISO 9001

"Dit weergeeft de eisen voor de kwaliteit
management systemen, is nu stevig
verankerd als de wereldwijd geïmplementeerde standaard om de 
verzekering te geven over de mogelijkheid om te voldoen aan de 
kwaliteitseisen en ter
verbetering van de tevredenheid van de klant in leverancier-
klantrelaties."

Regulation (EC) No 66/2010 
of the European Parliament

"Europees Ecolabel - het Europese Ecolabel stimuleert bedrijven om 
producten en diensten op de markt te brengen die vriendelijker zijn 
voor het milieu. Alleen producten die voldoen aan strenge

Oplossing

Healthier Workplace

IEDEREEN HOUDT VAN KARINS GEBAK. Zorg ervoor dat alleen de 
goede dingen worden doorgegeven. Het HEALTHY WORKPLACE 
PROJECT* is een uitgebreid hygiëneprogramma voor kantoren dat 
helpt werknemers te motiveren en ziekteverzuim terug te dringen. 

Standard RE

Period After Opening

De veiligheid van cosmetica wordt gedekt door de EC 
Cosmeticarichtlijn (76/768/EEG) en is van invloed op crèmes, 
emulsies, lotions, gels & oliën voor de huid (gezicht, handen, voeten 
enz). De Cosmetica Richtlijn is bedoeld om de consument van nuttige 
informatie te voorzien met behulp van de "Periode na Opening". Het 
PAO symbool moet worden gebruikt wanneer, na opening, de 
verslechtering van het product kan leiden tot schade aan de 
consument. Opening van het product kan worden beschouwd als die 
zich voordoen wanneer de consument het product voor gebruik voor 
de eerste keer wordt geopend

HACCP Certification

HACCP staat voor Hazard Analysis Critical Control Point. HACCP is 
methodologie van risico management die wordt gebruikt door voedsel 
en gerelateerde industrieën voor de controle van de veiligheid van 
voedsel en aanvaardbaar risiconiveau. Kimberly-Clark Professional* 
levert uitstekende, voedselveilige producten en diensten aan de 
voedsel- en dranken industrie - gecertificeerd door HACCP Australië.

Internationale normen en symbolen

Verkoopeenheid Netto gewicht(kg)Collo 6.18

Max gewicht(kg) Afmeting collo (LxBxH)
(cm)

7.46 29.5 x 20.3 x 21.7

Verpakking

Type pallet LxBxH (m) Colli per laag Lagen per pallet Colli per pallet

E5 1.20 x 0.80 x 1.45 16 6 96
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Verwante producten

Product 
code

Omschrijving Aanbe-
veling

Passende Dispenser

6948 AQUARIUS* Handreiniger Dispenser - Cassette / Wit /1 Ltr

6955 AQUARIUS* Handreiniger Dispenser - Cassette / Wit /1 Ltr

7173 AQUARIUS* Handreiniger Dispenser - Cassette / Zwart /1 Ltr

8973 KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Handreiniger Dispenser - Cassette / Roestvrij staal /1 
Ltr

Informatie

Infofax gegevens infofax@kcc.com Websites www.kcprofessional.nl

Nummer Klantenservice For more information please contact customer service at +44 1732 594 000

Land van Oorsprong Spanje
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