
Product code lang 07623010

Product code klant 7623                

Omschrijving KIMTECH PURE* Sopdoeken - grote rol / Wit

Overzicht 
Productgegevens

05/09/2015

Productinformatie

Productomschrijving

Assortiment krachtige poetsoplossingen, geschikt voor cleanrooms van ISO-klasse 4 of hoger.

Ideaal voor: droog vegen van kritische uitrusting en oppervlakken in de farmaceutische, high-tech biotechnologie, medische 
apparaten industrie en voedsel verwerkende industrieën.

Verkrijgbaar als: witte, 1-laags, grote geperforeerde rollen voor gebruik op drukke locaties. Kan worden gebruikt met de 
mobiele of wand gemonteerde dispenser voor een gecontroleerd verbruik en minder afval.

Inhoud collo 1 Rol  x 600 Doeken  =  600 Doeken

Commodity Code 56031390

Verpakking Configuratie

Afmeting

38.00 x 34.00 Lengte x Breedte(cm)

Type rolN.v.t. Grote rolVouwwijze

Geïmpregneerd6 NeeAfmeting koker (cm)

Bar Code (Verpakking)05027375019692 5033848005154Bar Code (Collo)

Technology0 MeltblownVirgin vezels (%)

WitKleur
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Marketing

Technology

WYPALL* Cleaning 
Wipes/KIMTECH PURE

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."

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. 

Efficient Workplace

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

Internationale normen en symbolen

Verkoopeenheid Netto gewicht(kg)Collo 5.24

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

5.84 33.8 x 33.8 x 34

Verpakking

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

E3 1.20 x 0.80 x 1.85 6 5 30

Verwante producten

Product 
code

Omschrijving Aanbe-
veling

Passende Dispenser

6146     KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Poetsdoeken Muurdispenser - grote rol / Blauw

6154     KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Poetsdoeken Vloerdispenser - grote rol / Blauw

6155     KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Mobiele Poetsdoeken Dispenser - grote rol / Blauw
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Informatie

It is the employer’s responsibility to assess the risk of the task to be undertaken and determine the correct choice of wipers for the task. The manufacturer, 
Kimberly-Clark, does not accept any responsibility for the incorrect choice or misuse of wipers shown in this brochure. All care has been taken to ensure that the 
information contained herein is as accurate as possible at the time of publication, however errors may occur and legislation concerning personal protective 
equipment is under constant review and may change in the lifetime of this brochure. Accordingly, the specifications for the products may be subject to change. We 
would advise you to contact INFOFAX if you have any queries concerning the products shown or the suitability of such products for the particular task.Always 
dispose of used protective equipment in a safe and appropriate manner in accordance with European, National and Local environmental regulations

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

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

Land van Oorsprong Spanje

Batch Code
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