Product Data Sheet Voor WYPALL* X80 Doeken - grote rol / Wit - 8377

Productinformatie
Product code lang

08377030

Product code klant

8377

Omschrijving

WYPALL* X80 Doeken - grote rol / Wit

Overzicht
Productgegevens

18/03/2017

Verpakking Configuratie
Inhoud collo

1 Rol x 475 Doeken = 475 Doeken

Buitenverpakkingsmateriaal

Plastic

Commodity Code

48030090

Icoon

Eenheid

Afmeting

Weight(kg)

Rol

31.75

x

31.40

Hoogte x Diameter(cm)

Doek

34.00

x

31.50

Lengte x Breedte(cm)

Productomschrijving
Een poetsdoek voor meermalig gebruik met HYDROKNIT* technologie die uiterst absorberend, sterk en duurzaam (nat of
droog) is en bestand tegen de meeste oplosmiddelen, vermindert resten, voor snelle reiniging en helpen de kosten te verlagen.
Ideaal voor: zware poetstaken in industrie omgeving; afnemen machines en onderdelen; reinigen van ruwe oppervlakken
zonder scheuren; afnemen vet, olie, oplosmiddelen, zwaardere vervuiling; prepareren oppervlakken.
Verkrijgbaar als: grote, geperforeerde rol voor gebruik in drukke gebieden. Kan worden gebruikt met een aantal mobiele of
gemonteerde dispensers, helpt bij controle op gebruik en vermindert afval.

Product specificaties
Vouwwijze

N.v.t.

Type rol

Grote rol

Afmeting koker (cm)

6

Bleek methode

Elemental Chlorine
Free

Embossing/getextureerd

Ja

Technology

HYDROKNIT*

Synthetische vezel (%)

19

Cellulosevezels (%)

81

Lagen

1

Geperforeerd

Ja

Bar Code (Collo)

05027375016622

Bar Code (Verpakking)

0003600041025

Kleur

Wit
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Internationale normen en symbolen
Marketing
HYDROKNIT*
Technologie – Nonwoven

Oplossing
We weten dat de veiligheid van het personeel een topprioriteit voor u
is. U kunt op onze oplossingen vertrouwen om hen, hun omgeving en
uw belangrijke werk te beschermen.

Safer Workplace

Het succes van uw bedrijf is afhankelijk van uw werkefficiëntie.
Daarom zijn onze oplossingen ontworpen om u te helpen uw
productiviteit te verbeteren.

Productive Workplace

Helpt continue verbeteringen in de operationele efficiëntie, veiligheid
en beroepsgezondheid door te voeren in de automobiel-, lucht- en
ruimtevaart- en metaalindustrieën.

Efficient Workplace

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.

Verpakking
Verkoopeenheid

Collo

Netto gewicht(kg)

5.342

Max gewicht(kg)

5.97

Afmeting collo (LxBxH)
(cm)

30 x 30 x 31.5

Type pallet
E3

LxBxH (m)

Colli per laag

1.20 x 0.80 x 1.73

Lagen per pallet

11

Colli per pallet

5

55

Verwante producten
Product
code

Omschrijving
Passende Dispenser

6146

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Poetsdoeken Muurdispenser - grote rol / Blauw

6154

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Poetsdoeken Vloerdispenser - grote rol / Blauw

6155

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Mobiele Poetsdoeken Dispenser - grote rol / Blauw
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Aanbeveling
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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.

Websites

www.kcprofessional.nl

Nummer Klantenservice

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

Infofax gegevens

Land van Oorsprong

Verenigde Staten

3/3

infofax@kcc.com

(Code=08377030/LN=03/Country=NL/Type=C)

