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Produktové informace

Popis Produktu

Řada spolehlivých a velmi účinných utěrek, z nichž každá se hodí pro určitý úkol v kontrolovaných oblastech, jako je doprava, 
zdravotnictví a průmysl.

Ideální pro: stírání, při kterém je nutné nízké vláknění nebo použití chemikálií. Navrženo pro kritické úkoly s použitím 
rozpouštědel, barev a laků.

Dodává se jako: skládané utěrky zabalené ve vodoodpudivém sáčku odolném proti stříkající vodě; záruka okamžitého přístupu 
k hygienicky chráněným utěrkám na pracovišti.

Obsah balení 20 balení  x 50 utěrek  =  1000 utěrek

Vnější obalový materiál papír

Komoditní kód 48030090

Uspořádání Balení

Ikona Rozměry Weight(kg)

38.00 x 32.00 Délka x Šířka(cm)

Metoda běleníZ Elemental Chlorine 
Free

Typ skladu

TechnologieNe HYDROKNIT*Embosování/ vzor

Celulóza (%)20 80Syntetické vlákno (%)

Čárový kód (karton)1 05027375013508Vrstvy

Barva5033848005031 bíláČárový kód (balení)

Specifikace výrobku
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Marketing

Technologie - netkaná

HYDROKNIT*

Řešení

Safer Workplace

Víme, že bezpecnost pracovníku je Vaší nejvyšší prioritou. Mužete se 
spolehnout, že naše produkty ochrání je, jejich prostredí i Vaši 
duležitou práci.

Productive Workplace

Úspech Vaší firmy závisí na Vaší pracovní efektivite. Proto jsou naše 
rešení navržena tak, aby zlepšovala Vaši produktivitu.

Standardy V+V

Food Contact Regulations

Tento produkt je vhodný pro styk s potravinami a je v souladu s 
nařízením (EC) č. 1935/2004. Kromě toho, nitrilové gumové rukavice 
jsou v souladu s nařízením (EC) č. 10/2011 a německým doporučení, 
BfR č. XXI, a papírové výrobky jsou v souladu s německým 
doporučením, BfR č. XXXVI.

Mezinárodní standardy a symboly

Jednotka prodeje Čistá váhaKarton 9.971

Maximální váha Rozměry kartonu (D x Š 
x V)(cm)

11.94 40.5 x 35.1 x 46

Vnitřní obalový materiál Plast

Balení

Typ palety DxŠxV (m) Kartonů na vrstvě Vrstvy na paletě Kartonů na paletě
E3 1.20 x 0.80 x 1.53 6 3 18

Příbuzné produkty

Kód 
výrobku

Popis Doporučení

Vhodné do dávkovače

7969 WYPALL* Zásobník na utěrky v roli - 1/4 sklad / šedivá

Informace

Je odpovedností zamestnavatele posoudit rizika daného pracovního úkolu a vybrat pro nej odpovídající uterky. Výrobce spolecnost Kimberly-Clark odmítá 
veškerou odpovednost za nesprávný výber uterek uvedených v této prírucce nebo za jejich špatné použití. Všechny zde uvedené informace jsou v dobe svého 
zverejnení správné, legislativa týkající se osobního ochranného vybavení se nicméne neustále upravuje a muže se v prubehu platnosti této prírucky zmenit. 
Odpovídajícím zpusobem se mohou zmenit i technické údaje produktu. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se produktu uvedených v této prírucce nebo jejich 
vhodnosti pro urcitý pracovní úkol, doporucujeme vám, abyste se obrátili na INFOFAX. Použité ochranné vybavení vždy likvidujte bezpecným a vhodným 
zpusobem v souladu s evropskými, vnitrostátními a místními predpisy pro životní prostredí.

Webová stránka www.kcprofessional.com Infofax detaily infofax@kcc.com

Číslo zákaznického servisu Pro více informací se prosím v úredních hodinách  obratte na zákaznický servis +420 226 214 094

Země původu UNITED KINGDOM
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