
Długi numer artykułu 06346030

Numer artykułu 6346                

Opis produktu SCOTT® ESSENTIAL Pianka do codziennego mycia 
rąk - kaseta o pojemności / różany /200ml

Karta charakterystyki 
produktów

03/02/2020

Informacje o produkcie

Zawartość opakowania 12 sztuk  

Wymiary opakowania 
zewnętrznego

Corrugated

Informacje o opakowaniu

Piktogram Wymiary waga(kg)

22.50 x 9.00 x 3.00 Długość x Szerokość x 
Wysokość(cm) 0.23

Format3 Pianka w sprejuTrwałość (lata)
Pojemość0.4 200Rozmiar porcji (ml)

WyglądZapach kwiatowy RóżowyZapach

EAN (opakowania 
wewnętrznego)

05027375042928 5033848030323EAN (pudełka)

różanyKolor

Specyfikacja produktu

Rozwiązanie

Healthier Workplace

KAŻDY LUBI DOWCIPY JANA Przekazujcie sobie tylko dobre rzeczy. 
 Projekt ZDROWE ŚRODOWISKO PRACY* to kompletny program 
higieny biurowej, który pomaga zwiększyć poziom zaangażowania 
pracowników i zmniejszyć liczbę zachorowań. 

Standard B+R

Period After Opening

Bezpieczeństwo kosmetyków jest regulowane przez dyrektywę 
kosmetyczną (76/768/EWG). Dotyczy ona kremów, emulsji, płynów, 
żeli, oliwek, które są przeznaczone do stosowania na rękach, twarzy, 
stopach, itp.. W dyrektywie tej konsument może znaleźć ważne 
informacje takie jak okres trwałości po otwarciu produktu. Jeżeli po 
otwarciu, produkt może ulec pogorszeniu i może to powodować 
szkody u konsumenta, to produkt musi być oznaczony symbolem 
PAO. Otwarcie produktu datuje się od momentu, kiedy konsument ten 
produkt po raz pierwszy użył.

Międzynarodowe standardy i certyfikaty
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Opakowanie Waga netto(kg)karton 2.472

Waga brutto(kg) Wymiary pudełka 
(DxSxW) (cm)

3.23 24.7 x 15.6 x 22

Szczegóły opakowania

Typ palety DxSxW (m) Ilość opakowań na 
warstwę

Ilość warstw na 
paletę

Ilość opakowań na 
paletę

E5 1.20 x 0.80 x 1.25 23 5 115

Produkty powiązane

Numer 
artykułu

Opis produktu Zalece- nie

Pasujący dozownik

6982      KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Dozownik do luksusowego mydła w piance - mini  
dozownik / biały /200ml

Ogólne informacje

Strony internetowe www.kcprofessional.com

Numer Obsługi Klienta For more information please contact customer service at +44 1732 594 000

Kraj pochodzenia Belgia

2 / 2
(Code=06346030/LN=31/Country=PL/Type=C)

Karta charakterystyki produktu SCOTT® ESSENTIAL Pianka do 
codziennego mycia rąk - kaseta o pojemności / różany /200ml - 6346       

         


