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Productinformatie

Productomschrijving

WYPALL* ForceMax industriële poetsdoeken zijn speciaal ontworpen voor zware reinigingstaken, absorberen 40% meer olie 
en zijn 5 keer sneller dan andere reinigingsdoeken. 

Wij zijn toonaangevend op het gebied van olie- en vetverwijdering. Ons doel is u te ondersteunen bij het verbeteren van de 
productiviteit en efficiëntie en tegelijkertijd afval te verminderen door het leveren van schone, betrouwbare poetsdoeken die 
hergebruikt kunnen worden.                                                                                                                                      

De geavanceerde Hydroknit*-technologie zorgt ervoor dat de poetsdoeken sterk zijn en snel absorberen, zodat uw 
oppervlakken in een handomdraai schoon zijn.   WYPALL* ForceMax is perfect voor industrieel gebruik en is ontwikkeld als 
alternatief voor reinigingsdoeken. Onze poetsdoek levert consistente, betrouwbare reinigingsprestaties.

De poetsdoeken worden geleverd in het ForceMax Box-systeem, een innovatieve houder met hoge capaciteit en een 
voorraadindicator aan de zijkant die het resterende aantal poetsdoeken aangeeft.

Dit product bestaat uit 1 doos x 480 grijze, 1-laags doeken (480 in totaal).  Individuele velgrootte 33,5 cm (L) x 34,5 cm (B).

Inhoud collo 1 Dispenser Box  x 480 Doeken  =  480 Doeken
Buitenverpakkings-
materiaal

Omdoos

Commodity Code 48030090

Verpakking Configuratie

Icoon Eenheid Afmeting Weight(kg)
Dispenser 
Box 556.00 x 372.00 x 376.00 Lengte x Breedte x Hoogte(cm) 6.61

Doek 33.50 x 34.50 Lengte x Breedte(cm)

Embossing/getextureerd1/4 JaVouwwijze
LagenHYDROKNIT* 1Technology
Kleur17702425804705 GrijsBar Code (Collo)
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Marketing

Absorptiesnelheid
Tijd (seconden) om 10cm2 doek volledig nat te maken, wanneer 
ondergedompeld in water.

Absorptievermogen
Water massa dat een 10cm2 doek kan absorberen.

Nat sterkte 
Sterkte natte poetsdoeken in ‘Machine Richting.

Markt

FSC F1 Mixed F2 Recycled 
F3 Pure

Forest Stewardship Council - Producten met het Forest Stewardship 
Council (FSC) label zijn onafhankelijk gecertificeerd, bieden zekerheid 
afkomstig te zijn uit bossen die worden beheerd om aan de sociale, 
economische en ecologische behoeften van de huidige en 
toekomstige generaties te voldoen. Dit product is FSC gecertificeerd - 
waardoor u de zekerheid heeft dat het gemaakt is van hout dat 
afkomst

Oplossing

Efficient Workplace
Helpt continue verbeteringen in de operationele efficiëntie, veiligheid 
en beroepsgezondheid door te voeren in de automobiel-, lucht- en 
ruimtevaart- en metaalindustrieën. 

Standard RE

HYDROKNIT* Technology
HYDROKNIT*

Internationale normen en symbolen

Verkoopeenheid Netto gewicht(kg)Collo 5.794
Max gewicht(kg) Afmeting collo (LxBxH)

(cm)
7.27 55.6 x 37.2 x 37.6

Verpakking

Type pallet LxBxH (m) Colli per laag Lagen per pallet Colli per pallet
E3 1.20 x 0.80 x 1.65 4 4 16

Verwante producten

Product 
code

Omschrijving Aanbe-
veling

Passende Dispenser

7969      KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Poetsdoek Dispenser - Kwartgevouwen / Grijs
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Informatie
Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om het risico van de uit te voeren taak te beoordelenen daarbij de juiste keuze voor de poetsdoeken te bepalen. 
De fabrikant, Kimberly-Clark, accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor een onjuiste keuze of onjuist gebruik van poetsdoeken, getoond in deze brochure. 
Alle zorgvuldigheid is in acht genomen om ervoor te zorgen dat de informatie in deze brochure zo nauwkeurig mogelijk was op het moment van publicatie. 
Desondanks kunnen er fouten zijn ontstaan; de wetgeving inzake poetsdoeken is bovendien voortdurend onderhevig aan verandering. Het kan zijn dat er tijdens 
de levensduur van deze brochure wijzigingen zijn opgetreden. De specificaties voor de producten kunnen derhalve ook wijzigen. We raden u aan contact met ons 
op te nemen via INFOFAX als u vragen hebt over de getoonde producten of de geschiktheid ervan voor een bepaalde taak. Gebruikte poetsdoeken dienen altijd 
op de juiste en veilige wijze te worden weggegooid overeenkomstig Europese, nationale en lokale milieuvoorschriften.

Websites www.kcprofessional.nl Infofax gegevens infofax@kcc.com

Nummer Klantenservice Voor verdere informatie gelieve contact op te nemen met Customer Service tijdens normale 
kantooruren  0318 697691

Land van Oorsprong Colombia
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