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H1 — system r czników do r k w
roli

Tork Matic® r cznik w roli ekstra długi UniversalTork Matic® r cznik w roli ekstra długi UniversalTork Matic® r cznik w roli ekstra długi UniversalTork Matic® r cznik w roli ekstra długi Universal
(Biały)

Artykuł 290059

System H1 — system
r czników do r k
w roli

Szerokoś  rolki 21 cm

Średnica rolki 19 cm

Wewn trzna
średnica gilzy

3.8 cm

Warstwy 1

Nadruk Nr

Tłoczenie Nr

Kolor Biały

Tork Matic® r cznik w roli ekstra długi Universal – dzi ki wielkości
roli idealnie sprawdza si  w łazienkach o dużym nat żeniu ruchu.
Rolki pasuj  do Tork Matic® dozownika do r czników w roli,
stworzonego z myśl  o łatwej konserwacji w łazienkach o dużym
nat żeniu ruchu. Oszcz dza czas i ogranicza zużycie dzi ki
dozowaniu odcinek po odcinku.

Bardzo długie rolki redukuj  potrzeb
cz stej wymiany oraz ryzyko braku papieru
Ekonomiczne rozwi zanie – produkt
zaspokaja podstawowe potrzeby



Wybierz dozownik

551008 551000 460001

Alternatywne produkty

290068 290067

Certyfikaty produktuCertyfikaty produktuCertyfikaty produktuCertyfikaty produktu

Kontakt

SCA Hygiene Sp. z o.o.
ul. Puławska 435A

02-801 Warszawa, Polska

Tel.: +48 22 543 75 00
Faks: +48 22 543 75 01

H1 — system r czników do r k w roli

Informacje o opakowaniu
Opakowanie
pojedyncze

Opakowanie
transportowe

Paleta

EAN 7322540661774 7322540661835 7322540661811

Sztuki 1 6 168

Opakowania
pojedyncze

- 6 168

WysokośWysokośWysokośWysokoś 210 mm 247 mm 1879 mm

SzerokośSzerokośSzerokośSzerokoś 190 mm 388 mm 800 mm

DługośDługośDługośDługoś 190 mm 588 mm 1200 mm

Obj tośObj tośObj tośObj toś 7.6 dm3 56.4 dm3 1.6 m3

Waga netto 1823 g 10.9 kg 306.23 kg

Waga brutto 1863 g 11.8 kg 331.21 kg

Rodzaj opakowania Banderole Carton -

Dane środowiskoweDane środowiskoweDane środowiskoweDane środowiskowe
ZawartośZawartośZawartośZawartoś Produkt jest wykonany z

Pierwotnej masy celulozowej
Opakowanie jest wykonane z papieru lub tworzywa
sztucznego.

MateriałMateriałMateriałMateriał Włókna pierwotne
Pierwotne włókna celulozowe wytwarza si  z drewna mi kkiego
lub twardego. Drewno poddawane jest procesom chemicznym
i/lub mechanicznym, w ramach których oddziela si  włókna
celulozowe oraz usuwa lignin  i reszt  pozostałości.
Bielenie to proces czyszczenia włókien, którego celem jest
uzyskanie jasnej masy włóknistej, a także określonego stopnia
czystości włókien, który jest konieczny do spełnienia wymogów
obowi zuj cych dla produktów higienicznych oraz niekiedy do
sprostania wytycznym dotycz cym bezpiecznego kontaktu
z żywności .
Obecnie wykorzystuje si  różne metody bielenia: ECF (bez
udziału chloru cz steczkowego), w ramach której wykorzystuje
si  dwutlenek chloru) oraz TCF (całkowicie wolne od zwi zków
chloru), w ramach której wykorzystuje si  ozon, tlen i nadtlenek
wodoru.

Środki chemiczneŚrodki chemiczneŚrodki chemiczneŚrodki chemiczne Wszystkie środki chemiczne (pomocnicze środki
technologiczne oraz dodatki) ocenia si  z punktu widzenia
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska,
a także bezpieczeństwa produktów.
Nast puj ce dodatki pozwalaj  nam kontrolowa  wydajnoś
produktów:

Środki zwi kszaj ce wytrzymałoś  w stanie mokrym
(w przypadku czyściw i r czników do r k)
Środki zwi kszaj ce wytrzymałoś  w stanie suchym
(stosowane przy mechanicznej obróbce masy
włóknistej do wytwarzania mocnych produktów, takich
jak czyściwa)
W przypadku papierów kolorowych dodaje si
barwniki i utrwalacze (w celu zachowania idealnej
trwałości koloru)
W przypadku produktów z nadrukami stosuje si
farby drukarskie (pigmenty z nośnikami
i utrwalaczami)
W przypadku produktów wielowarstwowych
korzystamy cz sto z kleju wodorozpuszczalnego,
który pozwala zachowa  integralnoś  produktu
Wi kszoś  naszych zakładów nie stosuje jako
dodatków rozjaśniaczy optycznych, które można
jednak cz sto znaleź  w papierze odzyskanym,
ponieważ s  one stosowane w papierze drukowym.
W przypadku produktów AfH nie korzystamy ze
zmi kczaczy.
Wysok  jakoś  produktów zapewnia si  dzi ki
systemom zarz dzania jakości  i higien , które s
wdrożone w procesy produkcyjne, magazynowe
i transportowe.
W celu zachowania stabilności procesu oraz jakości
produktów proces produkcji papieru wspomagany
jest poprzez zastosowanie nast puj cych środków
chemicznych / pomocniczych środków


