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-traducere din limba engleză- 

 

Fişa tehnică a produsului WYPALL* X60 Lavete – Rolă cu derulare centrală /  
Albastru - 8380 

Informaţii privind produsul 

Cod detaliat al produsului 
Cod pentru client 
Descriere 
 
Referinţă PDS 

08380000 
8380 
WYPALL* X60 Lavete – Rolă cu 
derulare centrală / Albastru  
11/10/2018  

          

Configuraţie ambalaj 

Conţinutul cutiei 
Ambalaj exterior        

1 rolă x 150 buc = 150 lavete 
Hârtie 

 
 

Imagine 
 

Unitate Dimensiuni 
 

 Greutate (kg) 
 

 
Rolă 24.50 x 18.00  Înălţime x diametru (cm)  

 
Buc. 42.00 x 24.50 Lungime (m) x lăţime (cm)  

 

Descrierea produsului 

Gama de produse WypAll* X60 a fost proiectată ca o lavetă uşoară pentru ştergerea 

suprafeţelor. Fiind primii ca versatilitate, scopul nostru este să vă ajutăm în 

îmbunătăţirea productivităţii şi eficienţei, reducând în acelaşi timp deşeurile şi oferind 

o lavetă curată, de încredere şi pentru uz îndelungat. Tehnologia avansată 

Hydroknit* asigură fiecărei lavete o greutate redusă şi totuşi absorbantă, reducând 

deşeurile şi permiţând o curăţare versatilă. Perfectă pentru utilizarea în industria 

producătoare, laveta este ideală la îndepărtarea uleiurilor uşoare, a adezivilor şi 

murdăriei, deasemenea potrivită pentru curăţarea sticlei şi a suprafeţelor lucioase. Se 

livrează cu propriul sistem de derulare centrală, oferind un acces controlat la lavetele 

protejate, proiectat pentru a reduce risipa şi deşeurile. Fiecare lavetă are 

dimensiunile de 42cm(L) x 24.5cm(l). 1 rolă cu derulare centrală x 150 buc, 1 strat, 

culoare albastră (în total 150 buc.)  

Caracteristici 

 1 rolă cu derulare centrală x 150 buc, 1 strat, culoare albastră (total 150 buc.)  

 Ideală pentru îndepărtarea uleiurilor uşoare, a adezivilor şi murdăriei, 
deasemenea potrivită pentru curăţarea sticlei şi a suprafeţelor lucioase  
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 Gama de produse WypAll* a fost proiectată pentru a vă ajuta la îmbunătăţirea 
productivităţii şi eficienţei, reducând în acelaşi timp deşeurile.  

 O lavetă foarte versatilă, proiectată pentru ştergerea uşoară a suprafe’elor în 
producţie 

 Se livrează cu propriul sistem de derulare centrală, oferind un acces controlat 
la lavetele protejate, proiectat pentru a reduce risipa şi deşeurile. 

 Tehnologia avansată Hydroknit* asigură fiecarei lavete rezistenţă şi absorbţie 
rapidă.  

 O lavetă curată, de încredere, pentru uz îndelungat 
 

Specificaţie tehnică 

Tip rolă Rolă cu derulare centrală Dimensiune int(cm) 6.3 

În relief / texturată Da Tehnologie HYDROKNIT* 

Fibre sintetice 20% Fibre celulozice 80% 

Straturi 1 Perforată Da 

Cod de bare 
(casetă) 

05027375023149 Cod de bare 5033848008377 

Culoare Albastră   

 
Standarde internaționale și simboluri 

 Marketing 
Rezistenţă în 
stare umedă 
Viteză de 
absorbţie 
Capacitatea de 
absorbţie 

Rezistenţa lavetei ude pe „direcţia de fabricaţie”  
 
Timpul (sec) în care o mostră de 10 cm2 se udă complet când este 
scufundată în apă 
Cantitatea de apă pe care o lavetă de 10 cm2  o absoarbe. 

 Soluţie 
Loc de muncă 
mai sigur 
 
Loc de muncă 
mai productiv 
 

Ştim că siguranţa angajaţilor este prioritatea dumneavoastră. Vă 
puteţi baza pe soluţiile noastre care îi protejează pe ei, mediul lor 
de lucru şi afacerea dumneavoastră importantă.  
Succesul afacerii dumneavoastră se bazează pe eficienţa muncii 
dumneavoastră. De aceea soluţiile noastre sunt proiectate pentru 
a vă ajuta să vă sporiţi productivitatea. 

 
Standard R+E 

Tehnologie 
HYDROKNIT* 

HYDROKNIT* 

Ambalaj 
Unitate 
vânzare 

Casetă  Greutate netă (kg) 1.05 

Greutate 
max. (kg) 
Ambalaj int. 

1.56 
 
Hârtie 

 Dimensiuni casetă 
(Lxlxh) (cm) 

17.4x16.4x26.2 
 
 

Tip palet Lxlxh (m)  Casete 
pe rând 

Rânduri 
pe palet 

Casete pe 
palet 

A2 1.20x1.00x1.20  35 4 140 
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Produse conexe 

Cod produs Descriere Recomandări 

 Potrivit dozatorului  

7929 WETTASK* Dozator de lavete rolă – Găleată/Albastru ✔ 

 
Informaţii 

Este responsabilitatea angajatorului să evalueze riscul lucrării ce trebuie efectuată şi să determine 
alegerea corectă a echipamentului individual de protecţie corespunzător. Producătorul KIMBERLY-
CLARK nu îşi asumă responsabilitatea pentru alegerea sau utilizarea incorectă a echipamentului 
individual de protecţie prezentat în această documentaţie. S-au depus toate eforturile pentru ca 
informaţiile prezentate aici să fie cât mai corecte la data publicării, totuşi pot apare erori, iar legislaţia 
privind echipamentul individual de protecţie este într-o continuă revizuire şi se poate schimba pe 
durata existenţei acestei broşuri. Deasemenea, specificaţiile produselor se pot schimba. Vă sfătuim să 
contactaţi INFOFAX dacă aveţi întrebări cu privire la produsele prezentate sau dacă aceste produse 
sunt potrivite unui anumit scop. Eliminaţi întotdeauna echipamentele de protecţie uzate într-o manieră 
corespunzătoare şi sigură, în conformitate cu legislaţia europeană, naţională şi locală.   

Detalii Infofax    infofax@kcc.com            Site-uri web   www.kcprofessional.co.uk 
Nr.telefon serviciul clienţi  Pentru mai multe informaţii vă rugăm să sunaţi la 0870 551 044 
Ţara de origine      COLUMBIA 
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