
 
Beskrivning
En slitstark rengöringsduk som kan sköljas ur och användas flera gånger utan att gå sönder. Perfekt som städduk.

Den finns tillgänglig i fyra färger för att förhindra korskontaminering.
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Fördel
Mångsidig -  klarar av de flesta
rengöringsuppgifterna

•

Kan användas flera gånger utan att gå
sönder/rivas

•

Fungerar väl med lösningsmedel•
Godkänd för kontakt med livsmedel•

1

Produktegenskaper
Artikel System Lager Tryck Färg

194450
W8 - Small pack, W8 -
Small pack, W8 - Small
pack

1 Nej Blå
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Leveransdata

Konsumentförpackning

EAN 7322540298086

Antal 40

Material Plastic

Höjd 105 mm

Bredd 150 mm

Längd 200 mm

Volym 3.2 dm3

Nettovikt 356 g

Bruttovikt 362 g

Transportförpackning

EAN 7322540298116

Antal 320

Konsumentförpac
kning

8

Material Carton

Höjd 172 mm

Bredd 400 mm

Längd 400 mm

Volym 27.5 dm3

Nettovikt 2.85 kg

Bruttovikt 3.49 kg

Pall

EAN 7322540340716

Antal 19200

Konsumentförpac
kning

480

Höjd 2 mm

Bredd 800 mm

Längd 1 mm

Volym 1.7 m3

Nettovikt 170.73 kg

Bruttovikt 209.58 kg



Miljö
 

Innehåll

Viskos 

Polyester
 

Material

Viskos  

Viskosfiber produceras av cellulosamassa. Cellulosa sönderdelas i en alkalsik lösning genom en kemisk reaktion med

koldisulfid och spinns sedan till fibrer i ett syrabad. Fibrerna tvättas, torkas och skärs i avsedd fiberlängd. 

 

Polyester 

Polyesterfiber tillverkas av tereftalsyra och etylenglykol som reagerar till polyesterharts via kondensering. Det smälta

hartset spinns till fibrer med hjälp av spinneretter och kyls ned med luft. Fibrerna klipps sedan till avsedd längd.

Använda fibrer innehåller färgämnen.

Kontakt med livsmedel 

Produkten uppfyller de lagstadgade kraven för material med livsmedelskontakt, vilket bekräftas av den externa

certifieringen som genomförs av ISEGA. Produkten är säker för avtorkning av ytor som varit i kontakt med livsmedel

och kan också emellanåt komma i kontakt med livsmedel under en kort tid.
 

Produktion

Denna produkt tillverkas externt i Tyskland.
 

Avyttring/Destruktion av produkt

Denna product används huvudsakligen i industriella processer och kan därför kontamineras med olika typer av

vätskor. Detta avgör hur produkten ska hanteras/avyttras/destrueras. Själva produkten är lämpad för förbränning.

Kontakta lokala myndigheter före destruktion.
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