Product Data Sheet Voor 7565
Productinformatie
Product code lang

07565020

Product code klant

7565

Omschrijving

WYPALL* X80 Sopdoeken - Intergevouwen / Blauw

Overzicht
Productgegevens

28/10/2014

Productafmeting
Inhoud collo

10 Polybag x 25 Doeken = 250 Doeken

Afmeting
41.60

x

34.40

Lengte x Breedte(cm)

Merk verklaringen
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: industriële omgeving waar taakverdeling is vereist; diepe reiniging in klinische ruimtes, bij patiënten, keukens en
voedselverwerking; draagt bij tot vermindering van kruisbesmetting met behulp van kleurcodering. Doeken kunnen worden
uitgespoeld en hergebruikt, helpt om afval te verminderen en verlaagt gebruikskosten.
Verkrijgbaar als: gevouwen doeken in spatvrije, waterafstotende polybag, biedt onmiddellijk toegang tot hygiënisch
beschermde doeken waar u deze nodig hebt.

Product specificaties
Vouwwijze

I

Bleek methode

Elemental Chlorine
Free

Embossing/getextureerd

Nee

Technology

HYDROKNIT*

Synthetische vezel (%)

20

Cellulosevezels (%)

80

Lagen

1

Geperforeerd

Ja

Bar Code (Collo)

05027375020841

Bar Code (Verpakking)

5033848004355

Kleur

Blauw
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Marketing
TECHNOLOGY

Wet Strength

HYDROKNIT*

Wet Strength

Absorbency Rate

Absorbency Capacity

Absorbency Rate

Absorbency Capacity

Oplossing
Safer Workplace

Productive Workplace

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.

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

Standard RE
Food Contact Regulations
BFR 36th Recommendation -DE
CH,Food Contact LawDE,NL,IT,FR,Lebensmittel- und
Futtermittelgesetzbuch - LFGB

Verpakking
Verkoopeenheid

Collo

Netto gewicht(kg)

4.82

Max gewicht(kg)

5.6

Afmeting collo (LxBxH)
(cm)

36 x 23.1 x 28

Buitenverpakkings-materiaal

Papier

Commodity Code

48030090

Type pallet
E3

LxBxH (m)

Colli per laag

1.20 x 0.80 x 1.83

Lagen per pallet

11

Colli per pallet

6

66

Informatie
It is the employer’s responsibility to assess the risk of the task to be undertaken and determine the correct choice of wipers for the task. The manufacturer,
Kimberly-Clark, does not accept any responsibility for the incorrect choice or misuse of wipers shown in this brochure. All care has been taken to ensure that the
information contained herein is as accurate as possible at the time of publication, however errors may occur and legislation concerning personal protective
equipment is under constant review and may change in the lifetime of this brochure. Accordingly, the specifications for the products may be subject to change. We
would advise you to contact INFOFAX if you have any queries concerning the products shown or the suitability of such products for the particular task.Always
dispose of used protective equipment in a safe and appropriate manner in accordance with European, National and Local environmental regulations

Websites

www.kcprofessional.com

Nummer Klantenservice

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

Infofax gegevens
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infofax@kcc.com

(Code=07565020/LN=03/Country=NL/Type=C)

