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Produktové informace

Popis Produktu

Tekutá mýdla na ruce pro každodenní použití, která zlepšují osobní hygienu a pečují o vaši pokožku. 

Ideální pro: umývárny pro zaměstnance, manažery, návštěvníky a hosty; udržení čistých a svěžích rukou; dodržování dobré 
hygieny; dávkování ideálního množství mýdla pro každé mytí, zamezování plýtvání; poskytnutí pocitu vysoké kvality, přičemž 
náklady při 

Dodává se jako: bohatě pěnící, jantarově žluté tekuté mýdlo, které obsahuje aloe vera, baleno v odolných, hygienicky 
uzavřených 1litrových kazetách, které se rychle a snadno instalují, poskytují až 1000 dávek mýdla; prázdné lze stlačit k úspoře 
místa a jsou recyklovatelné (po odstranění pumpičky).

Obsah balení 6 náplní  

Vnější obalový materiál papír

Komoditní kód 34029090

Uspořádání Balení

Ikona Rozměry Weight(kg)

19.00 x 9.00 x 9.00 Délka x Šířka x Výška(cm)

Velikost dávky (ml)Tekutina 1Dávkovací formát

Čárový kód (karton)1000 05027375018787Kapacita (ml)

Viskozita (cPs@22.2°C)5033848001781 6000Čárový kód (balení)
Hustota (kg/L@20°C)5.5 1.03pH

žlutáBarva

Specifikace výrobku
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• Konstantní velikost dávky

Výhody
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Obchod

ISO 14001

Uvádí požadavky kladené na systém environmentálního 
managementu, potvrzuje jeho globální význam pro organizace, které 
chtějí působit environmentálně udržitelným způsobem.

ISO 9001

Uvádí požadavky kladené na systém managementu kvality, je nyní 
pevně zavedena jako globálně zaváděná norma, jejíž naplnění je 
zárukou schopnosti dostát požadavkům na kvalitu a zajistit 
spokojenost zákazníků ve vztahu dodavatel-zákazník

Řešení

Healthier Workplace

Projekt Zdravé pracovište je komplexní program pro udržování 
hygieny na pracovišti, který pomáhá snížit nemocnost a zlepšit 
zapojení pracovníku.

Standardy V+V

Period After Opening

Bezpečnost kosmetických produktů je popsána směrnicí ER o 
kosmetických prostředcích (76/768/EHS). Vztahuje se na krémy, 
emulze, pleťová mléka a vody, gely a oleje pro péči o pokožku (ruce, 
obličej, chodidla atd.) Směrnice o kosmetických prostředcích má za cíl 
poskytnout spotřebitelům užitečné informace použitím termínu "Doba 
trvanlivosti po otevření (Period After Opening)". Symbol pro dobu 
trvanlivosti po otevření (PAO) musí být použit tam, kde v důsledku 
otevření produktu může postupně dojít až k jeho zkažení a tím i k 
újmě spotřebitele, který jej použije. Za otevření produktu se považuje 
moment, kdy zákazník produkt otevře při prvním použití.

Mezinárodní standardy a symboly

Jednotka prodeje Čistá váhaKarton 6.18

Maximální váha Rozměry kartonu (D x Š 
x V)(cm)

7.45 29.6 x 20.2 x 21.9

Balení

Typ palety DxŠxV (m) Kartonů na vrstvě Vrstvy na paletě Kartonů na paletě
E5 1.20 x 0.80 x 1.46 16 6 96

Příbuzné produkty

Kód 
výrobku

Popis Doporučení

Vhodné do dávkovače

6948 AQUARIUS* Zásobník na tekuté mýdlo - kazeta / bílá /Jednolitrová

6955 AQUARIUS* Zásobník na tekuté mýdlo - kazeta / bílá /Jednolitrová

7173 AQUARIUS* Zásobník na tekuté mýdlo - kazeta / černý /Jednolitrová
8973 KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Zásobník na tekuté mýdlo - kazeta / nerez /Jednolitrová
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Informace

Infofax detaily infofax@kcc.com Webová stránka www.kcprofessional.com

Číslo zákaznického servisu For more information please contact customer service at +44 1732 594 000

Země původu SPAIN

Výrobní číslo
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