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Articol 520337

Sistem W1 - Wipers
wall/floor/stand
system, W2 -
Wipers combi
roll system, W3 -
Wiper pak
system

Culoare Gri

Diametru interior
mijloc

7,1 cm

Diametru rol 25 cm

Imprimare Nu

Imprimare în
relief

Nu

L ime rol 32 cm

Lungime hus 38 cm

Lungime rol 148,2 m

Num r de huse 390

Straturi 1

Laveta de cur are Tork pentru uz industrial este alternativa perfect
pentru cârpe sau lavete de închiriat. Textura moale i flexibilitatea
acestei lavete fac posibil  cur area spa iilor înguste i a
componentelor complexe f r  zgârierea suprafe elor, fiind îns
suficient de rezistent  pentru a terge uleiul, gr simea i murd ria i
comportându-se bine în contact cu majoritatea solven ilor. Aceast
lavet  industrial  este compatibil  cu dozatoarele Tork de perete sau
de podea, proiectate pentru siguran  i eficien , precum i cu
Dozatorul cu Derulare Central  Tork Centrefeed Maxi i cu Dozatorul
cu Rol  Tork Boxed Combi, concepute pentru distribuirea cu o
singur  mân .

Beneficii cheie:Beneficii cheie:Beneficii cheie:Beneficii cheie:
- Compatibil cu majoritatea solven ilor chimici:
Preia i elibereaz  solven ii mai eficient decât
produsele textile, ceea ce reduce consumul
- Capacitate de absorb ie excelent  pentru
ulei i ap , captând u or gr simea i murd ria
- Lavet  de hârtie reutilizabil , rezistent ,
durabil  - înlocuitor excelent al lavetelor de
bumbac
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Date transportDate transportDate transportDate transport
Unitate consumator Unitate transport Palet

SCCSCCSCCSCC 7322540057492 7322540057492 7322540275810

Buc iBuc iBuc iBuc i 1 1 60

Unit i consumatorUnit i consumatorUnit i consumatorUnit i consumator - 1 60

În l imeÎn l imeÎn l imeÎn l ime 335 mm 335 mm 1825 mm

L imeL imeL imeL ime 264 mm 264 mm 800 mm

LungimeLungimeLungimeLungime 264 mm 264 mm 1200 mm

VolumVolumVolumVolum 23,3 dm3 23,3 dm3 1,4 m3

Greutate netGreutate netGreutate netGreutate net 3082,6 g 3,1 kg 185 kg

Greutate brutGreutate brutGreutate brutGreutate brut 3131,6 g 3,4 kg 204,1 kg

MaterialMaterialMaterialMaterial none Carton -

Certific ri produs:Certific ri produs:Certific ri produs:Certific ri produs:
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