
 
Popis
Vlhčená utěrka z netkané textilie pro pohodlné a efektivní čištení povrchu, když není k dispozici zdroj vody.

 

Tork vlhčené utěrky na povrchy
  Barva: Bílá  Formát: Handy Bucket

Výhoda
Profesionální kvalita•
Efektivní na odolné skvrny•
Dermatologicky testováno•

58 15.7 m 1

Vlastnosti produktu
Položka Systém Délka role Průměr role Počet útržků Počet vrstev Potisk Barva

190594
W14 - Handy
Bucket

15.7 m 12.5 cm 58 1 NE Bílá
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Údaje o dodání

Spotřebitelská jednotka

EAN 7322540372724

Kusy 1

Materiál Plastic

Výška 191 mm

Šířka 158 mm

Délka 158 mm

Objem 4.8 dm3

Čistá hmotnost 1031 g

Hrubá hmotnost 1230 g

Přepravní jednotka

EAN 7322540372748

Kusy 4

Spotřebitelské
balení

4

Materiál Carton

Výška 220 mm

Šířka 330 mm

Délka 330 mm

Objem 24.0 dm3

Čistá hmotnost 4.12 kg

Hrubá hmotnost 5.42 kg

Paleta

EAN 7322540372731

Kusy 120

Spotřebitelské
balení

120

Výška 1 mm

Šířka 800 mm

Délka 1 mm

Objem 0.7 m3

Čistá hmotnost 123.72 kg

Hrubá hmotnost 162.60 kg



Ekologické informace
 

Obsah
 

Viskóza  

Polyester  

Detergent
 

Materiál
 

Viskóza  

Viskózová vlákna se vyrábí z buniiny. Celulóza se rozpustí v alkalickém chemickém roztoku chemickou reakcí s

karbon disulfidem a pak se stoí do vláken v kyselé zvlákovací lázni. Vlákna jsou promyta, usušena a naezána na

urenou délku.

Polyester  

Polyesterové vlákno je vyrobeno z kyseliny tereftalové a ethylenglykolu, které reagují prostednictvím kondenzace na

polyesterové pryskyice. Roztavená pryskyice je spádána do vláken pes zvlákovací trysky a chlazena vzduchem.

Vlákna jsou ezána na urené délky vláken.

Detergent 

Výrobek obsahuje neparfémovaný detergent, zahrnující 

etylalkohol, neiontové povrchov aktivní látky, amfoterní povrchov aktivní látky, neutralizátor zápachu, konzervaní látky,

odpova a látku na úpravu pH. 

Povrchov aktivní látky jsou pln biologicky odbouratelné. 

Konzervaní písady mohou být toxické pro vodní organismy. Neodhazujte v pírod.

Datum vydání 17.3.2009 .výr. 190594 

Datum revize

SCA Hygiene Products AB, 405 03 Göteborg, SE.
 

Výroba
 

Tento produkt je vyroben pro SCA v ín. Místo produkce je akreditováno BRC.
 

Znehodnocení
 

Pokyny k nakládání s odpady 

V dob dodání není výrobek považován za nebezpený odpad, jak je definováno v rámci smrnice EU 91/689/EHS, a

mže být likvidován s bžným komunálním odpadem.  

Pokud je výrobek používán v prmyslových procesech a podobných prostedích, mže být kontaminován látkami, které

vyžadují zvláštní zacházení pi likvidaci. 

Kontaktujte místní úady ped vlastním znehodnocením.
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