-traducere din limba engleză-

Fişa tehnică a produsului 8519
Informaţii privind produsul
Cod detaliat al produsului
Cod pentru client
Descriere
Referinţă PDS

08519010
8519
SCOTT® 350 Role de hârtie
igienică – Role mici/Alb/350
03/02/2015
Configuraţie ambalaj

Conţinutul cutiei
Cod marfă
Dimensiuni
12.00 x 9.50

8 pungi x 8 role mici x 350 buc=22400 buc
48181010
Lungime x lăţime (cm)
Specificaţie tehnică

Mod de albire
Fără clor (TCF)
Fibre noi
0%
Degradare în apa (invers.) 6
Straturi
2
Cod de bare (casetă)
05027375024993
Fibre reciclate
Greutate de bază
Rezistenţă la tracţiune
longitudinală

100%
31 g/m2
260 N/m/strat

Dimensiune int.
4 cm
În relief/texturat
Da
Tip rolă
Rolă mică
Perforată
Da
Cod de bare
5033848009091
(cutie ambalaj)
Culoare
Albă
Strălucire
75%
Rezistenţă la
110 N/m/strat
tracţiune transversală

Standarde internaționale și simboluri
Comerţ
FSC F1 Mixt F2 Reciclat F3 Pur
Produsele ce poartă eticheta FSC sunt independent certificate, având siguranţa ca provin
din păduri administrate a.i. să respecte necesităţile sociale, economice şi ecologice ale
generaţiilor prezente şi viitoare. Acest produs este certificat FSC, asigurându-vă că este
produs din/sau conţine lemn ce provine din păduri certificate FSC.
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.
ISO 9001 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.
Regulamentul (CE) Nr. 66/2010 al Parlamentului European
Schema European Ecolabel încurajează apariţia pe piaţă a produselor şi serviciilor care
protejează mediul. Doar produsele care respectă cu stricteţe standardele de mediu au
dreptul sa utilizeze acreditarea Ecolabel
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Unitate vânzare
Greutate max. (kg)

Casetă
9.23

Ambalaj interior

Plastic

Tip palet

Lxlxh (m)

E3

1.20x0.80x1.86

Ambalaj
Greutate netă (kg)
Dimensiuni casetă
(Lxlxh) (cm)
Palet complet
Casete
pe rând
3

Rânduri
pe palet
9

7.916
81.6x40.8x19
Da
Casete pe
palet
27

Produse conexe
Cod produs

6992

Descriere

Potrivit dozatorului
AQUARIUS* Dozator de hârtie igienică – Rolă mică/Albă

Recomandări

✔

Cod lot

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 0870 551 044
GERMANIA
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