Karta charakterystyki produktu 8407
Informacje o produkcie
'áXJLQXPHUDUW\NXáX

08407000

1XPHUDUW\NXáX

8407

Opis produktu

KLEENEX® PREMIER papier toaletowy RSDNRZDQLHRGXĪHMSRMHPQRĞFLELDá\

Karta charakterystyki
produktów

05/09/2015

Informacje o opakowaniu
Zawartosc opakowania

24 paczek x 200 odcinków = 4800 odcinków

Wymiary opakowania
]HZQĊWU]QHJR

Papier

Numer taryfy celnej

48181010

Wymiary
18.60

x

'áXJRĞü[6]HURNRĞü FP

12.50

Specyfikacja produktu
Metoda wybielania

Totally Chlorine
Free (TCF)

=áRĪHQLH

I

:áyNQDSLHUZRWQH

80

7áRF]HQLH6WUXNWXUD

Tak

Warstwy

2

($1 SXGHáND

05027375025129

($1 RSDNRZDQLDZHZQĊWU]QHJR

5033848010691

:áyNQD]UHF\NOLQJX 

20

Kolor

ELDá\

gramatura (g/m²)

34

Biel (%)

85

:\WU]\PDáRĞüQDUR]GDUFLHQD
GáXJRĞüQDVXFKR

260.0000

:\WU]\PDáRĞüQDUR]GDUFLHZ
poprzek na sucho

100.0000

0LĊG]\QDURGRZHVWDQGDUG\LFHUW\ILNDW\
Handel
ISO 14001

ISO 9001

-HVWWRQRUPD]DU]ąG]DQLD
ĞURGRZLVNRZHJRNWyUDSRWZLHUG]D
ĞZLDWRZH]QDF]HQLHGODRUJDQL]DFML
NWyUDFKFąG]LDáDüZVSRVyE
]UyZQRZDĪRQ\ĞURGRZLVNRZR

1RUPDRNUHĞODZ\PDJDQLDGRW\F]ąFH
V\VWHPX]DU]ąG]DQLDMDNRĞFLą-HVWWR
ĞZLDWRZ\VWDQGDUGZFHOX]DSHZQLHQLD
EH]SLHF]HĔVWZD]Z\PRJDPLMDNRĞFLL
]ZLĊNV]HQLDVDW\VIDNFMLNOLHQWDZ
relacjach dostawca-klient.

6]F]HJyá\RSDNRZDQLD
Opakowanie

karton

Waga netto(kg)

3.8

Waga brutto(kg)

4.76

:\PLDU\SXGHáND
(DxSxW) (cm)

39 x 29.4 x 25.3

Rodzaj opakowania
ZHZQĊWU]QHJR

Papier

3HáQDSDOHWD

Tak

Typ palety
E3

DxSxW (m)
1.20 x 0.80 x 1.92

,ORĞüRSDNRZDĔQD ,ORĞüZDUVWZQD
ZDUVWZĊ
SDOHWĊ
8

7

1/2

,ORĞüRSDNRZDĔQD
SDOHWĊ
56

Karta charakterystyki produktu 8407
3URGXNW\SRZLą]DQH
Numer
DUW\NXáX

Opis produktu

Zalece- nie

3DVXMąF\GR]RZQLN
6946

$48$5,86 GR]RZQLNSDSLHUXWRDOHWRZHJRELDá\

6990

$48$5,86 GR]RZQLNSDSLHUXWRDOHWRZHJRRSDNRZDQLHRGXĪHMSRMHPQRĞFLELDá\

8972

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* dozownik papieru toaletowego - stal nierdzewna

Batch Code

Ogólne informacje
Ocena ryzyka przy wykonywaniu danej czynnosci oraz wybór wlasciwych wycieraków naleza do obowiazków pracodawcy. Wytwórca, firma KIMBERLY-CLARK
PROFESSIONAL*, nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za niewlasciwy wybór lub niewlasciwe uzycie wycieraków opisanych w niniejszym dokumencie. Dolozono
wszelkich staran, aby zapewnic poprawnosc informacji zawartych w niniejszym dokumencie w chwili publikacji, niemniej moga wystapic bledy, a przepisy
dotyczace srodków ochrony osobistej sa przedmiotem ciaglych prac i moga ulec zmianie w trakcie obowiazywania niniejszego dokumentu. W zwiazku z
powyzszym, specyfikacja produktów moze ulec zmianie. Zalecamy skontaktowanie sie z dzialem wsparcia INFOFAX w celu uzyskania odpowiedzi na wszelkie
pytania dotyczace ww. produktów lub mozliwosci ich zastosowania do realizacji okreslonych zadan. Zuzyty sprzet ochrony osobistej nalezy zawsze utylizowac w
sposób bezpieczny i wlasciwy, zgodnie z unijnymi, krajowymi i lokalnymi przepisami regulujacymi ochrone srodowiska.

6]F]HJyá\,QIRID[

Strony internetowe

www.kcprofessional.com

1XPHU2EVáXJL.OLHQWD

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosze skontaktowac sie dzialem obslugi kleinta w godzinach
pracy +420 226 214 052

Kraj pochodzenia

Niemcy

2/2

infofax@kcc.com

(Code=08407000/LN=31/Country=PL/Type=C)

