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Opis produktu KLEENEX® mydło do rąk do częstego użytku - 
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Informacje o produkcie

Opis produktu

Bezzapachowe i bezbarwne mydło w płynie przeznaczone do codziennego użytku.  Odpowiednie dla wszystkich rodzajów 
skóry, szczególnie wrażliwej — utrzymuje higienę bez podrażnień.   Idealne do łazienek o dużym natężeniu ruchu, to mydło w 
płynie dozuje ideal

Zawartość opakowania 6333: 6 wkładów  

Wymiary opakowania 
zewnętrznego

Corrugated

Informacje o opakowaniu

Piktogram Wymiary waga(kg)

19.00 x 9.00 x 9.00 Długość x Szerokość x 
Wysokość(cm) 1.10

Format3 Pump LiquidTrwałość (lata)
Pojemość1 1000Rozmiar porcji (ml)

WyglądNaturalny BezbarwnyZapach

EAN (opakowania 
wewnętrznego)

05027375018763 5033848002245EAN (pudełka)

Wartość ph6000 5.5Viscosity(cPs@22.2°C)
czystyKolor

Specyfikacja produktu

Karta charakterystyki produktu KLEENEX® mydło do rąk do częstego użytku - kaseta o pojemności / czysty /1 litra / 
1 Litr - 6333                

• 6 x kaseta środka do mycia rąk, 
bezbarwny/bezzapachowy, 1 l 
(łącznie 6 l)

• Bezbarwne i bezzapachowe, 
odpowiednie dla wszystkich 
rodzajów skóry, szczególnie 
wrażliwej — utrzymuje higienę 
bez podrażnień.

• Każda kaseta dostarcza do 1000 
dawek mydła, dzięki czemu 
doskonale sprawdza się w 
codziennym użytkowaniu, 
zapewniając wysoką jakość przy 
jednoczesnej redukcji kosztów i 
ilości odpadów.

• Gdy kaseta jest pusta, może być 
ściśnięta w celu zaoszczędzenia 
miejsca i nadaje się w pełni do 
recyklingu po wyjęciu pompki.

• Kompatybilność z dozownikami 
środka do mycia rąk Aquarius™

• Idealne do łazienek o dużym 
natężeniu ruchu, to mydło w 
płynie dozuje idealną ilość 
mydła do każdego mycia, 
zapobiegając jego nadużywaniu.

cechy produktu
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Handel

ISO 14001

Jest to norma zarządzania środowiskowego, która potwierdza 
światowe znaczenie dla organizacji, która chcą działać w sposób 
zrównoważony środowiskowo.

ISO 9001

Norma określa wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością. 
Jest to światowy standard w celu zapewnienia bezpieczeństwa z 
wymogami jakości i zwiększenia satysfakcji klienta w relacjach 
dostawca-klient.

Regulation (EC) No 66/2010 
of the European Parliament

EU-Ecolabel - Certyfikat ekologiczny Ecolabel jest to program 
oznakowania ekologicznego, który wskazuje produkty  i usługi, które 
są przyjazne dla środowiska.  Tylko produkty, które  spełniały 
rygorystyczne normy środowiskowe są uprawnione do korzystania z 
akredytacji Ecolabel. Ten produkt posiada europejski certyfikat 
Ecolabel. Jest to gwarancja, że cały cykl życiowy tego produktu jest 
zaplanowany tak, by był przyjazny dla środowiska naturalnego.

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.

HACCP Certification

HACCP oznacza Hazard Analysis and Critical Control Points i jest to 
System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. HACCP 
jest używany przez obsługę i przetwórstwo żywności, jak również 
przez przemysł celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności. 
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* zapewnia Państwu doskonałe 
produkty i usługi- certyfikowane przez HACCP Australia.

Międzynarodowe standardy i certyfikaty

Opakowanie Waga netto(kg)karton 6.18

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

7.4 27.6 x 18.6 x 20.7

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 1.39 16 6 96
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Produkty powiązane

Numer 
artykułu

Opis produktu Zalece- nie

Pasujący dozownik

6948 AQUARIUS* dozownik mydła do rąk - kaseta o pojemności / biały /1 litra / 1 Litr
6955 AQUARIUS* dozownik mydła do rąk - kaseta o pojemności / biały /1 litra / 1 Litr
7173 AQUARIUS* dozownik mydła do rąk - kaseta o pojemności / czarny /1 litra / 1 Litr
8973 KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* dozownik mydła do rąk - kaseta o pojemności / stal 

nierdzewna /1 litra 

Ogólne informacje

Strony internetowe www.kcprofessional.com

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

Kraj pochodzenia Hiszpania
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