
Product code lang 06345000

Product code klant 6345                

Omschrijving KLEENEX® Luxe foam handreiniger voor veelvuldig 
gebruik - Cassette / Transparant /1.2 Ltr

Overzicht 
Productgegevens

01/10/2015

Productinformatie

Productomschrijving

Foam handreiniger voor dagelijks gebruik die uw huid verzorgt en de persoonlijke hygiëne verbetert.

Ideaal voor: past in KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* No Touch Elektronische Handreiniger Dispenser voor toiletruimtes 
waar hygiëne belangrijk is; zachte reiniging bij veelvuldig wassen van de handen; zonder irritatie, geeft ideale hoeveelheid 
zeep voor elke wasbeurt, voorkomt overmatig verbruik; levert tot twee keer zoveel wasbeurten per liter als conventionele 
vloeibare zepen; houdt kosten laag bij dagelijks gebruik en vermindert afval; milieuvriendelijk (met EU Ecolabel).

Verkrijgbaar als luxe foam handreiniger zonder kleur- en geurstoffen in robuuste, hygiënisch afgesloten, snel en gemakkelijk te 
installeren 1.2 liter cartridges, voor zo'n 1.850 doseringen. De lege cartridge krimpt samen om ruimte te besparen, geschikt 
voor recycling (na verwijdering van de pomp).

Inhoud collo 4 Elektronische cassettes  

Commodity Code 34029090

Verpakking Configuratie

Afmeting

20.50 x 16.00 x 7.50 Lengte x Breedte x Hoogte(cm)

pH10 5.5Viscositeit (cPs@22.2°C)

Dispenser uitvoering1.01 Pomp FoamDichtheid (kg/L@20°C)

Geur1200 GeenCapaciteit (ml)

Bar Code (Collo)Helder / 
Transparant

05027375026812Uiterlijk

Kleur5033848027071 TransparantBar Code (Verpakking)
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Marketing

Healthy Workplace Project

WERKNEMER: * Gezondheid en Welzijn van het individu * 
Verbeterde sanitaire voorzieningen * Verbeterd bewustzijn van 
voordelen van goede hygiëne * Worden verzorgd door hun werkgever 
* Vermindering van ziekte op het werk en thuis WERKGEVER: * Het 
HEALTHY WORKPLACE PROJECT*, het creëren van een gezonder 
en meer betrokken personeel * Verminderd ziekteverzuim * Betrokken 
medewerkers zetten sneller "een stapje extra ".

Markt

ISO 14001

Dit weergeeft de eisen voor milieu beheersystemen, bevestigt haar 
wereldwijde relevantie voor bedrijven die willen opereren in vanuit 
een milieuoogpunt duurzame manier.

ISO 9001

"Dit weergeeft de eisen voor de kwaliteit
management systemen, is nu stevig
verankerd als de wereldwijd geïmplementeerde standaard om de 
verzekering te geven over de mogelijkheid om te voldoen aan de 
kwaliteitseisen en ter
verbetering van de tevredenheid van de klant in leverancier-
klantrelaties."

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

"Europees Ecolabel - het Europese Ecolabel stimuleert bedrijven om 
producten en diensten op de markt te brengen die vriendelijker zijn 
voor het milieu. Alleen producten die voldoen aan strenge

Standard RE

Period After Opening

De veiligheid van cosmetica wordt gedekt door de EC 
Cosmeticarichtlijn (76/768/EEG) en is van invloed op crèmes, 
emulsies, lotions, gels & oliën voor de huid (gezicht, handen, voeten 
enz). De Cosmetica Richtlijn is bedoeld om de consument van nuttige 
informatie te voorzien met behulp van de "Periode na Opening". Het 
PAO symbool moet worden gebruikt wanneer, na opening, de 
verslechtering van het product kan leiden tot schade aan de 
consument. Opening van het product kan worden beschouwd als die 
zich voordoen wanneer de consument het product voor gebruik voor 
de eerste keer wordt geopend

Internationale normen en symbolen

Verkoopeenheid Netto gewicht(kg)Collo 4.8

Max gewicht(kg) Afmeting collo (LxBxH)
(cm)

5.97 32 x 17.5 x 27

Verpakking

Type pallet LxBxH (m) Colli per laag Lagen per pallet Colli per pallet

E5 1.20 x 0.80 x 1.23 17 4 68

Verwante producten

Product 
code

Omschrijving Aanbe-
veling

Passende Dispenser

92147    KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Elektronische No Touch Zeepdispenser - Cassette / 
Wit /1.2 Ltr

11329 KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Elektronische No Touch Zeepdispenser - Cassette / 
Geborsteld Metalen /1
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Batch Code
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