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W1 - Poetsdoeken muur/vloer
/standaard systeem,W2 -

Poetsdoeken combi rol
systeem,W3 - Poetsdoeken pak

systeem

Tork Cleaning Cloth
(Wit)

Artikel 510137

Systeem W1 - Poetsdoeken
muur/vloer/standaard
systeem,W2 -
Poetsdoeken combi
rol systeem,W3 -
Poetsdoeken pak
systeem

Rolbreedte 32 cm

Roldiameter 25 cm

Aantal vellen 450

Vellengte 38 cm

Binnenste
diameter van
kern

7.1 cm

Lagen 1

Print Nee

Reliëf Nee

Kleur Wit

De multifunctionele Tork Reinigingsdoek is zacht en flexibel, maar
toch sterk. Hij is ideaal voor de meeste lichtere reinigingstaken en
absorbeert zowel olie als vloeistoffen snel, waardoor uw
inspanningen sneller worden beloond. De doek kan worden
gebruikt in zowel vloer- als wanddispensers die ontwikkeld zijn
voor veiligheid, efficiëntie en betrouwbaarheid. Ook is de doek
geschikt voor de Tork Maxi Centerfeed of Boxed Combirol
Dispenser, ontworpen voor soepel gebruik met één hand.

exelCLEAN™-technologie – voor een
sneller professioneel reinigingsresultaat

Zachtheid en flexibiliteit maken hem
perfect voor precisiewerk

De siliconenvrije doek zorgt ervoor dat er
geen resten op het oppervlak achterblijven



Kies een dispenser

652000 207210 653008

Alternatieve producten

510237 197270 530137

ProductcertificatenProductcertificatenProductcertificatenProductcertificaten

Contact

SCA Hygiene Products Belgium NV/SA
Culliganlaan 1D
1831 DIEGEM    
België

Tel no:    02/766 05 30
Fax:        00800 9574 2540
E-mail:    info@tork.be

 

W1 - Poetsdoeken muur/vloer/standaard systeem,W2 - Poetsdoeken combi rol systeem,W3 -
Poetsdoeken pak systeem

Verzendgegevens
Consumentenverpakking Colli (trp) Pallet

EAN 7322540057263 7322540057270 7322540195521

Aantal 1 1 72

Consumentenverpakkingen - 1 72

Hoogte 338 mm 338 mm 2178 mm

Breedte 264 mm 264 mm 800 mm

Lengte 264 mm 264 mm 1200 mm

Inhoud (ml) 23.6 dm3 23.6 dm3 1.7 m3

Nettogewicht 2675 g 2.7 kg 192.6 kg

Totaalgewicht 2993 g 3 kg 215.5 kg

Verpakkingsmateriaal none Carton -

Milieu-informatie
Tork poets- en
werkdoeken zijn
gemaakt van de
volgende grondstoffen
in verschillende
samenstellingen:

Cellulosepulp
Polyester
Polypropyleen
Viscosevezels
Katoen
Functionele middelen of additieven

Tork exelCLEAN®
reinigingsdoeken

Cellulosepulp
Polyester
Polypropyleen
Functionele middelen of additieven

Tork Duurzame
Reinigingsdoek

Viscosevezels

Tork Coloured
Long-Lasting Cloth

Viscosevezels
Polyester

Tork Poetsdoek Viscosevezels
Polyester

Tork Reinigingsdoek
Pluisarm

Cellulosepulp
Polyester

Tork Reinigingsdoek
Industrieel Pluisarm

Polypropyleen
Functionele middelen of additieven

Tork Reinigingsdoek
voor in de Keuken

Viscosevezels
Katoen

Grondstoffen

Cellulosepulp Cellulosepulp wordt vervaardigd van zacht- of hardhout dat
wordt gewonnen uit duurzaam beheerde bossen. De
houtvezels worden samen met andere chemicaliën gekookt om
de lignine tussen de vezels te verwijderen. De pulp wordt TCF
(totaal chloorvrij) of ECF (elementair chloorvrij) gebleekt om een
schoon, helder en sterk product te creëren, maar ook om de
hygiënische en absorberende kwaliteiten van het product te
vergroten.

Polyester Polyestervezel wordt geproduceerd uit tereftaalzuur en
ethyleenglycol, die middels condensatie een polyesterhars
vormen. De gesmolten hars wordt met behulp van spindoppen
tot vezels gesponnen en afgekoeld met lucht. De vezels worden
daarna op maat gesneden.

Polypropyleen Polypropyleen of polypropeen is een uit olie afkomstig
thermoplastisch polymeer. De gesmolten hars wordt met
behulp van spindoppen tot vezels gesponnen en afgekoeld met
lucht. De vezels vormen een web.

Viscosevezels Viscosevezels worden vervaardigd uit cellulosepulp. De
cellulose wordt opgelost in een alkalische oplossing via een
chemische reactie met koolstofdisulfide en wordt daarna tot
vezels gesponnen in een zuur spinbad. De vezels worden
daarna gewassen, gedroogd en op maat gesneden.

Katoen Katoen is een natuurlijke vezel die normaal gesproken wordt


