Fișa de date tehnice pentru lavete WYPALL* L10 EXTRA - Rolă mare / Albastru - 7200

Informații Produs
Codul lung al produsului

07200070

Cod client

7200

Descriere

Lavete WYPALL* L10 EXTRA - Rolă mare / Albastru

Referință PDS

26/09/2018

Configurație Ambalare
Conținut cutie

1 Rolă x 1000 lavete = 1000 lavete

Material ext. ambalaj

Plastic

Imagine

Unitate

Dimensiune

Greutate (kg)

Rolă

38.00

x

32.00

Înălțime x Diametru (cm)

Lavetă

38.00

x

23.50

Lungime x Lățime (cm)

3.10

Descrierea Produsului
Gama WypAll* L10 Extra+ a fost concepută pentru a oferi clienților o fiabilitate ridicată în lucrările universale de ștergere și
curățare. Acest produs este certificat în ce privește contactul cu alimentele conform standardului BFR XXXVI, considerat a fi
reperul legislației alimentare din Europa. Rola mare de lavete WypAll* L10 Extra+ 7200 este soluția ideală pentru un regim
mediu de ștergere, lustruire a sticlei și curățare a suprafețelor și ustensilelor. Tehnologia unică a foilor cu baza Airflex* este
suficient de puternică pentru a finaliza orice sarcină fără a se destrăma și este suficient de absorbantă pentru a curăța cu
ușurință majoritatea scurgerilor. Aceste lavete vin la valoarea pe care a-ți aștepta-o de la o lavetă cu durată de viață limitată,
dar pentru că au o rezistență și absorbție excepțională, numărul lavetelor folosite se reduce și cheltuielile scad. Fiind furnizat
într-un format de rolă mare oferă un acces facil la lavete prin intermediul unui dispenser așezat în zone de producție sau
industriale mai mari sau oriunde este nevoie de ștergeri multiple. Mărimea individuală a lavetei 38cm (L) x 24 cm (l).
Compatibil cu dispenserele de prosoape rulate Kimberly-Clark Professional* (coduri de produs 6146, 6154 și 6155) 1 rolă x
1000 lavete, 1 strat, albastru (1,000 total)

Caracteristicile Produsului

•

1 rolă x 1,000 lavete, 1 strat
(1,000 total)

•

Ideal pentru un regim mediu,
de ștergere, precum lustruirea
sticlei, curățarea suprafețelor și
ustensilelor

•

Tehnologia lavetelor cu baza
Airflex* este suficient de
puternică pentru a finaliza orice
sarcină fără a se destrăma și
este suficient de absorbantă
pentru a curăța cu ușurință
scurgerile.

•

Lavete de unică folosi

•

Compatibil cu dispenserele de
prosoape Kimberly-Clark
Professional* (coduri de
produs 6146, 6154 și 6155).

•

Certificat pentru contact alimentar
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Fișă de date tehnice pt. lavete WYPALL* L10 EXTRA+ Rolă mare /
Albastru - 7200
Specificațiile Produsului
Tipul rolei

Rolă mare

Mărime nucleu (cm)

6

Straturi

1

Perforații

Nu

Cod de bare (Cutie)

05027375018039

Cod de bare (Ambalaj)

5033848003488

Fibre reciclate (%)
Metoda de albire

89
Element fără
Clor
(ECF)

Fibre virgine (%)
Ștanțare/ texturare

11
Nu

Tehnologie

Uctad

Culoare

Albastru

Standarde și simboluri internaționale
Soluție

Loc de muncă mai sigur

Loc de muncă mai productiv

Loc de muncă mai sănătos

Loc de muncă eficient

Știm că siguranța personaului dumneavoastră este prioritatea dumneavoastră.
Puteți avea încredere în soluțiile noastre pentru a-i proteja pe ei, mediul lor și
importanta dumneavoastră muncă.

Succesul afacerii dumneavoastră depinde de eficiența muncii dumneavoastră. Din acest
motiv soluțiile noastre sunt concepute pentru vă ajuta să vă îmbunătățiți productivitatea.

Proiectul UN LOC DE MUNCĂ MAI SĂNĂTOS* este un program
complet de igienă la birou care implică angajații și ajută la
reducerea bolilor.

Ajută la îmbunătățirea continuă a eficienței operaționale, a siguranței și sănătății
în muncă în industria automobilelor, aerospațială și metalurgie

Standard R+E

Reglementări privind contactul
cu alimentele

Acest produs este corespunzător pentru contactul cu alimentele și respectă
Regulamentul EC nr. 1935/2004. Mai mult mănușile de cauciuc nitrilic sunt conforme
cu Regulamentul EC nr. 10/2011 și recomandările Germane, BfR nr. XXI și fișa
produselor este conformă cu recomandările Germane, BfR nr. XXXVI.
AIRFLEX*

Tehnologie AIRFLEX*

Comercial
ISO 14001

ISO 9001

ISO 14001 este un standard internațional de mediu. Conceput pentru a ajuta
organizațiile să se asigure că, operațiunile conformează legislației de mediu și riscurilor
majore de mediu, și că obligațiile sunt identificate, minimalizate și gestionate în mod
corespunzător.
Oferă cerințele pentru sistemele de managementul calității; în momentul de față, este
recunoscut ca fiind standardul implementat la nivel global, pentru a oferi o garanție în
ce privește capacitatea de a satisface cerințele de calitate și de a spori satisfacția
clientului în relația furnizor-client.
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Ambalare
Unitate de vânzare
Greutate max.(kg)

Tip Palet
A2

Cutie

Greutate netă (kg)

2.858

3.26

Dimensiuni cutie

32 x 32 x 23.5

L x l x h (m)
1.20 x 1.00 x 1.32

(Lx l x h)(cm)

Cutii pe nivel
10

Niveluri pe palet

Cutii pe Palet

5

50

Produse conexe
Descriere

Cod
Produs

Recomandări

Se potrivește cu dispenserul

6146

Dispenser de perete pt. lavete KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Rolă mare / Albastru

6154

Dispenser de podea pt. lavete KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Rolă mare / Albastru

6155

Dispenser pe suport mobil pt. lavete KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Rolă mare / Albastru

Informare
Este responsabilitatea angajatorului să evalueze riscul sarcinii care trebuie realizate și să stabilească alegerea corectă a lavetei pentru acea sarcină.
Producătorul, Kimberly-Clark, nu-și asumă nici o responsabilitate pentru alegerea sau utilizarea greșită a lavetelor prezentate în această broșură. S-au luat toate
măsurile pentru a ne asigura că informațiile din prezentul document sunt cât se poate de de exacte la momentul publicării. Cu toate acestea, pot apărea erori, iar
legislația referitoare la echipamentele individuale de protecție este în curs de revizuire și se poate schimba pe durata existenței acestei broșuri. În consecință
specificațiile produselor pot suferi modificări. Vă sfătuim să contactați INFOFAX-ul dacă aveți întrebări cu privire la produsele prezentate sau potrivirea acestor
produse cu anumite sarcini. Aruncați întotdeuna echipamentele de protecție folosite într-un mod sigur și potrivit în conformitate cu reglemetările de mediu
Europene, Naționale și Locale.

Detalii Infofax

infofax@kcc.com

Website

Număr serviciu clienți

Pentru mai multe informații, vă rugăm contactați serviciul clienți, în timpul orelor de lucru - 0870 551 044

Țara de origine

FRANȚA
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www.kcprofessional.co.uk

(Cod=07200070/LN=01/Țara=GB/Tip=C)

