-traducere din limba engleză-

Fişa tehnică a produsului WYPALL* Lavete microfibră –
Lavete plate/Galben/40x40cm - 8394
Informaţii privind produsul
Cod detaliat al produsului
Cod pentru client
Descriere

08394000
8394
WYPALL* Lavete microfibră –
Lavete plate/galben/40x40 cm
13/10/2018

Referinţă PDS
Configuraţie ambalaj
Conţinutul cutiei
Ambalaj exterior

4 pungi x 6 buc = 24 lavete
Hârtie

Imagine Unitate
Dimensiuni
Greutate (kg)
Pungă 21.10x23.30x24.60 Lungime x lăţime x inălţime(cm)
Buc.

40.00 x 40.00

Lungime x lăţime (cm)

Descrierea produsului
Lavetele din microfibre WypAll pot absorbi o cantitate de lichide de 8 ori greutatea lor
şi reprezintă produsul perfect reutilizabil pentru ştergere. Cu o durată de viaţă de
până la 300 spălări, lavetele reprezintă o alegere mai eficientă economic pentru
profesioniştii din domeniul curăţeniei intensive. Lavetele din microfibră ridică şi reţin
murdăria şi lichidele, lăsând suprafeţele curate, uscate şi şlefuite într-un timp scurt, în
comparaţie cu lavetele din bumbac care împing numai murdăria şi lichidele. Nu este
de mirare că lavetele din microfibre WypAll* sunt alegerea profesioniştilor care
solicită cel mai eficient posibil produs. (în total 24 buc.)
Caracteristici






lavete galbene cu dimensiunile de 40cm(L) x 40cm(l). 6 buc / pungă cu mâner
(o cutie conţine 4 pungi).
Variante în 4 culori pentru diferenţierea sarcinilor de curăţenie, ajutând astfel
la minimizarea contaminării încrucişate.
Perfecte pentru curăţarea profesională a birourilor şi suprafeţelor, a sticlei şi a
oglinzilor obţinând un finisaj fără dungi.
Ambalate în pungi anti-stropire ce oferă acces imediat la lavete protejate
igienic în zona dumneavoastră de lucru.
Lavetele sunt reutilizabile si pot fi spălate de max 300 ori fără a afecta
performanţele acestora.
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Specificaţie tehnică
Impregnate
Cod de bare(pungă)
Tehnologie

TehnologieLavetă specială

Nu
0036000839401
Microfibre

Cod de bare (casetă) 10036000839408
Fibre noi
100%
Culoare
Galben

Standarde internaționale și simboluri
Marketing
Lavete pentru curăţenie WYPALL*/KIMTECH PURE

Soluţie
Proiectul pentru un loc de muncă sănătos* este un program
cuprinzător de igienă la locul de muncă, ce ajută la implicarea
angajaţilor şi reduce îmbolnăvirile.
Loc de muncă Ştim că siguranţa angajaţilor este prioritatea dumneavoastră. Vă
mai sigur
puteţi baza pe soluţiile noastre care îi protejează pe ei, mediul lor
de lucru şi afacerea dumneavoastră importantă.
Loc de muncă Succesul afacerii dumneavoastră se bazează pe eficienţa muncii
mai productiv
dumneavoastră. De aceea soluţiile noastre sunt proiectate pentru
a vă ajuta să vă sporiţi productivitatea.
Comerţ
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.
Ambalaj
Unitate vânzare Casetă
Greutate netă (kg)
1.114
Greutate max. 1.49 kg
Dimensiuni casetă
24.53x23.26x21.12
Ambalaj int.
Plastic
(Lxlxh) (cm)
Tip palet
Lxlxh (m)
Casete pe
Rânduri pe
Casete pe palet
rând
palet
A2
1.20x1.00x1.42
20
6
120
Informaţii
Loc de muncă
mai sănătos

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
CHINA
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