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Fişa tehnică a produsului WYPALL* L20 EXTRA+ Lavete – Rolă mare /
Albastru - 7301
Informaţii privind produsul
Cod detaliat al produsului
Cod pentru client
Descriere
Referinţă PDS

07301060
7301
WYPALL* L20 EXTRA+ Lavete – Rolă mare /
Albastru
12/10/2018
Configuraţie ambalaj

Conţinutul cutiei
Ambalaj exterior
Imagine Unitate

1 rolă x 500 buc = 500 lavete
Polietilenă de joasă densitate
Dimensiuni

Greutate (kg)

Rolă

33.00 x 26.50

Înălţime x diametru (cm)

Buc.

38.00 x 33.00

Lungime (m) x lăţime (cm)

2.88

Descrierea produsului
Gama de produse WypAll* L20 Extra+ a fost proiectată să ofere clienţilor siguranţă şi
încredere la curăţare şi ştergere în multiple scopuri. Acest produs este certificat
pentru contactul cu alimente, conform standardului BFR XXXVI, considerat a fi
referinţa legislaţiei europene în domeniul alimentelor. Rolă mare de lavete WypAll*
L20 Extra+ 7301 este soluţia ideală pentru ştergere, pentru lustruirea suprafeţelor din
sticlă, pentru curăţarea suprafeţelor şi sculelor. Materialul bazat pe tehnologia unică
Airflex* este suficient de puternic pentru a finaliza orice acţiune de curăţenie fără a se
destrăma şi este suficient de absorbant pentru a curăţa uşor majoritatea lichidelor
vărsate. Aceste lavete au preţul unor lavete de unică folosinţa, dar au o rezistenţă şi
o absorbantă excepţională, rezultând astfel mai puţine lavete utilizate şi mai puţini
bani cheltuiţi. Livrate sub formă de rolă mare, pentru a oferi un acces uşor la lavete
prin utilizarea unui distribuitor în zonele industriale, de producţie sau oriunde este
necesară ştergerea extensivă. Fiecare lavetă are dimensiunile de 38cm(L) x 33cm(l).
Compatibile cu distribuitoarele de prosoape-rolă pentru mâini Kimberly-Clark
Professional* (cod produs 6146, 6154 şi 6155). 1 rolă x 500 buc, 2 straturi, culoare
albastră (în total 500 buc.)
Caracteristici
 1 rolă x 500 buc, 2 straturi, culoare albastră (în total 500 buc.)
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 Format rolă mare
 certificat pentru contactul cu alimente
 ideale pentru lustruirea suprafeţelor din sticlă, pentru curăţarea suprafeţelor şi
sculelor
 compatibile cu distribuitoarele de prosoape-rolă pentru mâini Kimberly-Clark
Professional* (cod produs 6146, 6154 şi 6155).
 materialul bazat pe tehnologia Airflex* este suficient de puternic pentru a
finaliza orice acţiune de curăţenie fără a se destrăma şi este suficient de
absorbant pentru a curăţa uşor majoritatea lichidelor vărsate.
 de unică folosinţă
Specificaţie tehnică
Tip rolă
Straturi
Cod de bare(casetă)
Metodă de albire
Tehnologie

Loc de muncă
mai sigur
Loc de muncă
mai productiv
Loc de muncă
mai eficient

Regulament
privind
contactul cu
alimente
Tehnologie
AIRFLEX*
ISO 14001

ISO 9001

Rolă mare
2
5033848003525
Fără clor elementar(ECF)
Cu aer uscat UCTAD

Dimensiune int. (cm)
Perforată
Fibre reciclate
În relief / texturată
Culoare

6
Da
100%
Da
Albastră

Standarde internaționale și simboluri
Soluţie
Ştim că siguranţa angajaţilor este prioritatea dumneavoastră. Vă
puteţi baza pe soluţiile noastre care îi protejează pe ei, mediul lor
de lucru şi afacerea dumneavoastră importantă.
Succesul afacerii dumneavoastră se bazează pe eficienţa muncii
dumneavoastră. De aceea soluţiile noastre sunt proiectate pentru
a vă ajuta să vă sporiţi productivitatea.
Ajută la îmbunătăţirea continuă a eficienţei operaţionale, a
securităţii şi sănătăţii ocupaţionale în industria auto, aerospaţială şi
de prelucrare a metalelor.
Standard R+E
Acest produs este corespunzător pentru contactul cu alimente şi
respectă Regulamentul (CE) nr.1935/2004. În plus, mănuşile din
cauciuc nitril respectă Regulamentul (CE) nr.10/2011 şi
Recomandarea Germană, BfR Nr.XXI, iar produsele din hârtie
respectă Recomandarea Germană, BfR Nr.XXXVI
AIRFLEX*
Comerţ
ISO 14001 este un standard internaţional de mediu. A fost creat
pentru a ajuta organizaţiile să se asigure că operaţiunile respectă
legile de mediu; riscurile şi răspunderile majore privind mediul sunt
identificate, minimizate şi tratate corespunzător.
Acest standard prezintă cerinţele pentru sisteme de management
al calităţii, a devenit standardul global pentru asigurarea
satisfacerii cerinţelor de calitate şi pentru creşterea satisfacţiei
clientului în relaţiile furnizor-client.
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Unitate vânzare
Greutate max. (kg)

Ambalaj
Greutate netă (kg)
Dimensiuni casetă
(Lxlxh) (cm)

Casetă
3.08

Tip palet

Lxlxh (m)

A2

1.20x1.00x1.14

Casete pe
rând
16

2.727
27x27x33

Rânduri pe
palet
3

Casete pe
palet
48

Produse conexe
Cod produs

6146
6154
6155

Descriere

Potrivit dozatorului
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Dozator
lavete montat pe perete – Rolă mare/Albastru
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Dozator
lavete montat pe sol – Rolă mare/Albastru
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Dozator
lavete cu stand mobil – Rolă mare/Albastru

Recomandări

de

✔

de
de

Informaţii
Este responsabilitatea angajatorului să evalueze riscul lucrării ce trebuie efectuată şi să determine
alegerea corectă a echipamentului individual de protecţie corespunzător. Producătorul KIMBERLYCLARK nu îşi asumă responsabilitatea pentru alegerea sau utilizarea incorectă a echipamentului
individual de protecţie prezentat în această documentaţie. S-au depus toate eforturile pentru ca
informaţiile prezentate aici să fie cât mai corecte la data publicării, totuşi pot apare erori, iar legislaţia
privind echipamentul individual de protecţie este într-o continuă revizuire şi se poate schimba pe
durata existenţei acestei broşuri. Deasemenea, specificaţiile produselor se pot schimba. Vă sfătuim să
contactaţi INFOFAX dacă aveţi întrebări cu privire la produsele prezentate sau dacă aceste produse
sunt potrivite unui anumit scop. Eliminaţi întotdeauna echipamentele de protecţie uzate într-o manieră
corespunzătoare şi sigură, în conformitate cu legislaţia europeană, naţională şi locală.

Detalii Infofax
Nr.telefon serviciul clienţi
Ţara de origine

infofax@kcc.com
Site-uri web www.kcprofessional.co.uk
Pentru mai multe informaţii vă rugăm să sunaţi la +44 1732 594 000
GERMANIA
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