
Dlouhý kód produktu 08408000

Kód pro zákazníka 8408                

Popis KLEENEX® ULTRA Toaletní papír - velké balení / 
bílá /200

Zákaznický list 12/04/2017

Produktové informace

Obsah balení 36 balení  x 200 útržků  =  7200 útržků

Vnější obalový materiál papír

Komoditní kód 48181010

Uspořádání Balení

Ikona Rozměry Weight(kg)

18.60 x 12.50 Délka x Šířka(cm)

Typ skladuTotally Chlorine 
Free (TCF)

IMetoda bělení

Embosování/ vzor0 AnoPanenské vlákno (%)

Vrstvy6 2Hodnota rozpustnosti ve vodě 
(zvrat)

Čárový kód (balení)05027375025143 5033848010714Čárový kód (karton)
Barva100 bíláRecyklované vlákno (%)

Jas (%)34 83Váha útržku (g/m2)

Příčný směr (CD) - tahu 
(N/m/vsrtva)

300 130Po směru stroje (MD) tah 
(N/m/vsrtva)

Specifikace výrobku
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Obchod

FSC F1 Mixed F2 Recycled 
F3 Pure

Forest Stewardship Council - Produkty nesoucí označení organizace 
Forest Stewardship Council (FSC) jsou nezávisle certifikovány, což je 
zárukou, že pocházejí z lesů, které jsou spravovány způsobem 
dostávajícím společenským, ekonomickým i ekologickým potřebám 
současných i budoucích generací. Tento produkt získal certifikaci 
FSC - to je zárukou, že byl vyroben ze dřeva nebo obsahuje dřevo 
pocházejícího z lesů, jež získaly FSC certifikaci.

ISO 14001

Uvádí požadavky kladené na systém environmentálního 
managementu, potvrzuje jeho globální význam pro organizace, které 
chtějí působit environmentálně udržitelným způsobem.

ISO 9001

Uvádí požadavky kladené na systém managementu kvality, je nyní 
pevně zavedena jako globálně zaváděná norma, jejíž naplnění je 
zárukou schopnosti dostát požadavkům na kvalitu a zajistit 
spokojenost zákazníků ve vztahu dodavatel-zákazník

Regulation (EC) No 66/2010 
of the European Parliament

Evropská ekoznačka – Systém evropské ekoznačky podněcuje 
podniky k obchodování s produkty a službami, které jsou přívětivější k 
životnímu prostředí. Pouze produkty, jež splňují striktní ekologické 
normy, jsou oprávněny používat akreditaci ekoznačky. Tento produkt 
je akreditován evropskou ekoznačkou. To je zárukou environmentálně 
zodpovědné výroby ve všech stádiích životního cyklu produktu.

Řešení

Healthier Workplace

Projekt Zdravé pracovište je komplexní program pro udržování 
hygieny na pracovišti, který pomáhá snížit nemocnost a zlepšit 
zapojení pracovníku.

Mezinárodní standardy a symboly

Jednotka prodeje Čistá váhaKarton 6.194

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

7.28 39.6 x 30 x 39

Vnitřní obalový materiál Plná paletapapír Ano

Balení

Typ palety DxŠxV (m) Kartonů na vrstvě Vrstvy na paletě Kartonů na paletě
E3 1.20 x 0.80 x 1.71 8 4 32

Příbuzné produkty

Kód 
výrobku

Popis Doporučení

Vhodné do dávkovače

6946 AQUARIUS* Zásobník na toaletní papír - bílá

6990 AQUARIUS* Zásobník na toaletní papír - velké balení / bílá

8972 KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Zásobník na toaletní papír - nerez
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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 GERMANY

Výrobní číslo
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