
Product code lang 07302030

Product code klant 7302                
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Productinformatie

Productomschrijving

Een 2-laags WYPALL* L Poetsdoek voor eenmalig gebruik van AIRFLEX* Materiaal, sterker dan traditionele 2-laags 
poetsdoeken. Sterk, dik en zeer absorberend voor snelle reiniging zonder uit elkaar te vallen. Efficiënter werk met minder 
poetsdoeken.

Mulitfunctioneel en ideaal voor middelzware poets- en reinigingstaken, zoals het polijsten van glas, afnemen van gladde 
oppervlakken en het schoonmaken van gereedschap.

Verkrijgbaar als witte of blauwe rol, met centerfeed en perforatie. Voor toepassing in drukke locaties. Te gebruiken in 
combinatie met dispensersysteem om het verbruik te beheersen en afval te verminderen.

Inhoud collo 6 Rollen  x 300 Doeken  =  1800 Doeken

Buitenverpakkings-
materiaal

Plastic 

Commodity Code 48189090

Verpakking Configuratie

Icoon Eenheid Afmeting Weight(kg)

Rol 18.50 x 20.00 Hoogte x Diameter(cm)

Doek 42.50 x 18.50 Lengte x Breedte(cm)

LagenCombirol 2Type rol

Bar Code (Collo)Nee 05027375017957Geperforeerd

Gerecycled vezels (%)5033848004256 100Bar Code (Verpakking)

Embossing/getextureerdElemental 
Chlorine Free

JaBleek methode

Ontkoppelen kracht (N/m/ply)UCTAD 128Technology

BlauwKleur

Product specificaties
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• 2-laags • AIRFLEX*, sterk absorberend en 
sterk

• AIRFLEX*, volumineus

Bullet Point
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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."

Standard RE

Food Contact Regulations

Dit product is geschikt voor contact met levensmiddelen en voldoet 
aan Verordening (EG) nr. 1935/2004.
Bovendien voldoen nitrile rubber handschoenen aan Verordening 
(EG) nr. 10/2011 en de Duitse BfR-aanbeveling, No. XXI . De 
papieren producten voldoen aan de Duitse BfR-aanbeveling, No. 
XXXVI.

Technology

AIRFLEX*

Internationale normen en symbolen

Verkoopeenheid Netto gewicht(kg)Collo 6.368

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

7.32 60 x 40 x 18.5

Verpakking

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

E3 1.20 x 0.80 x 1.63 4 8 32

Verwante producten

Product 
code

Omschrijving Aanbe-
veling

Passende Dispenser

7087     KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Poetsdoek Dispenser - combirol / Grijs

7088     Poetsdoek Dispenser - combirol / Wit

Informatie

Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om het risico van de uit te voeren taak te beoordelenen daarbij de juiste keuze voor de poetsdoeken te bepalen. 
De fabrikant, Kimberly-Clark, accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor een onjuiste keuze of onjuist gebruik van poetsdoeken, getoond in deze brochure. 
Alle zorgvuldigheid is in acht genomen om ervoor te zorgen dat de informatie in deze brochure zo nauwkeurig mogelijk was op het moment van publicatie. 
Desondanks kunnen er fouten zijn ontstaan; de wetgeving inzake poetsdoeken is bovendien voortdurend onderhevig aan verandering. Het kan zijn dat er tijdens 
de levensduur van deze brochure wijzigingen zijn opgetreden. De specificaties voor de producten kunnen derhalve ook wijzigen. We raden u aan contact met ons 
op te nemen via INFOFAX als u vragen hebt over de getoonde producten of de geschiktheid ervan voor een bepaalde taak. Gebruikte poetsdoeken dienen altijd 
op de juiste en veilige wijze te worden weggegooid overeenkomstig Europese, nationale en lokale milieuvoorschriften.

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

Nummer Klantenservice Voor verdere informatie gelieve contact op te nemen met Customer Service tijdens normale 
kantooruren  0318 697691

Land van Oorsprong Verenigd Koninkrijk
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