
Product code lang 07506030

Product code klant 7506     

Omschrijving KIMTECH* Absorberende handdoeken - Z gevouwen 
/ Wit

Overzicht 
Productgegevens

15/10/2015

Productinformatie

Productomschrijving

Assortiment van betrouwbare, goed presterende poetsdoeken, elk geschikt voor een specifieke taak in gecontroleerde 
gebieden zoals vervoer, gezondheidszorg en industrie.

Ideaal voor: poetstaken waar lage pluisafgifte of gebruik met chemische stoffen vereist zijn. Ontworpen voor kritische 
toepassingen waarbij oplosmiddelen, inkten en verf.

Verkrijgbaar als: gevouwen poetsdoeken, verpakt in spatproef, waterafstotende polyesterzak, biedt direct toegang tot 
hygiënisch beschermde doeken waar u deze nodig heeft.

Inhoud collo 16 Polybag  x 50 Doeken  =  800 Doeken

Buitenverpakkings-
materiaal

Papier

Commodity Code 48030090

Verpakking Configuratie

Afmeting

48.00 x 38.00 Lengte x Breedte(cm)

Bleek methodeZ Elemental Chlorine 
Free

Vouwwijze

TechnologyNee HYDROKNIT*Embossing/getextureerd

Cellulosevezels (%)20 80Synthetische vezel (%)

Bar Code (Collo)1 05027375013492Lagen

Kleur5033848005048 WitBar Code (Verpakking)
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Marketing

Absorptiesnelheid

Absorbency Rate 

Absorptievermogen

Absorbency Capacity

Nat sterkte 

Wet Strength 

Technology

HYDROKNIT*

Oplossing

Safer Workplace

We weten dat de veiligheid van het personeel een topprioriteit voor u 
is. U kunt op onze oplossingen vertrouwen om hen, hun omgeving en 
uw belangrijke werk te beschermen.

Productive Workplace

Het succes van uw bedrijf is afhankelijk van uw werkefficiëntie. 
Daarom zijn onze oplossingen ontworpen om u te helpen uw 
productiviteit te verbeteren. 

Internationale normen en symbolen

Verkoopeenheid Netto gewicht(kg)Collo 11.97

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

13.99 51 x 40 x 44

Binnenverpakkingsmateriaal Plastic 

Verpakking

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

E3 1.20 x 0.80 x 1.91 4 4 16

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
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