
Product code lang 08509000

Product code klant 8509                

Omschrijving SCOTT® 36 Toilettissue - Gevouwen / Wit /220

Overzicht 
Productgegevens

07/09/2015

Productinformatie

Inhoud collo 36 Wikkels  x 220 Vellen  =  7920 Vellen

Buitenverpakkings-
materiaal

Papier

Commodity Code 48181010

Verpakking Configuratie

Afmeting

18.60 x 11.70 Lengte x Breedte(cm)

VouwwijzeTotally Chlorine 
Free (TCF)

IBleek methode

Embossing/getextureerd0 JaVirgin vezels (%)

Lagen6 2Water Afbreek waarde (inversies)

Gerecycled vezels (%)05027375025174 100Bar Code (Collo)

Basis gewicht (g/m2)Wit 31Kleur

MD (Machine Direction) 
Treksterkte (N/m/ply)

75 240.0000Helderheid (%)

90.0000CD (Cross Direction)Treksterkte 
(N/m/ply)
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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

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

Internationale normen en symbolen

Verkoopeenheid Netto gewicht(kg)Collo 5.513

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

6.78 40 x 29.5 x 36

Binnenverpakkingsmateriaal Volledige PalletPapier Ja

Verpakking

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

E3 1.20 x 0.80 x 1.95 8 5 40

Verwante producten

Product 
code

Omschrijving Aanbe-
veling

Passende Dispenser

6946 AQUARIUS* Toilettissue Dispenser - Wit

6990 AQUARIUS* Toilettissue Dispenser - Gevouwen / Wit

8972 KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Toilettissue Dispenser - Roestvrij staal

Batch Code
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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

Websites www.kcprofessional.com 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 Duitsland
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