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Fördel
Extra absorberande tack vare QuickDry•
Allround – passar i stort sett för all
avtorkning

•

Idealiskt för spill•
Lämplig för handavtorkning•
Godkänd för kontakt med livsmedel•

750 255 m 23.5 cm

2

Produktegenskaper

Artikel System Rullängd Rullbredd
Diameter,
rulle

Antal ark
Hylsa, Inre
diameter

Lager Tryck Dekor Färg

130052

W1 -
System
Vägg- och
Golvställ,
W2 -
System
Kombirulle

255 m 23.5 cm 26.2 cm 750 7.1 cm 2 Nej Ja Blå
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Leveransdata

Konsumentförpackning

EAN 7322540183573

Antal 1

Höjd 235 mm

Bredd 262 mm

Längd 262 mm

Volym 16.1 dm3

Nettovikt 2277 g

Bruttovikt 2318 g

Transportförpackning

EAN 7322540183580

Antal 2

Konsumentförpac
kning

2

Höjd 235 mm

Bredd 262 mm

Längd 524 mm

Volym 32.3 dm3

Nettovikt 4.55 kg

Bruttovikt 4.69 kg

Pall

EAN 7322540189377

Antal 96

Konsumentförpac
kning

96

Höjd 2030 mm

Bredd 800 mm

Längd 1200 mm

Volym 1.5 m3

Nettovikt 218.61 kg

Bruttovikt 225.22 kg



Miljö
 

Innehåll

Nyfiber 

Återvunnet papper 

Kemikalier
 

Material

Nyfiber och återvunnet papper 

I tissue-processen används både nya fibrer och återvunnet papper. I processen handlar det om att hitta en effektiv

lösning där både nya fibrer och återvunnet papper ingår. Olika fibrer kräver olika processer och detta avgör

slutproduktens egenskaper och gör fibertypen (återvunnen eller ny) mindre viktig. 

 

De miljömässiga fördelarna och ekonomiska lönsamheten med återvunnet papper som råmaterialkälla beror på dess

tillgänglighet, transportavståndet och kvaliteten på det insamlade materialet. 

 

Blekning av fibrer 

Blekning är en rengöring av fibrerna och syftet är att erhålla en ljus massa, men även att få en få en viss renhet på

fibern så att kraven på hygienprodukter och i vissa fall livsmedelssäkerhet uppfylls. Idag används olika

blekningsmetoder: ECF (utan klorgas) där klordioxid används, och TCF (helt klorfri) där ozon, syre och väteperoxid

används.  

 

Kemikalier 

De kemikalier som används i processen samt de funktionella kemikalierna bedöms utifrån miljö-, arbetsmiljö- och

produktsäkerhetssynpunkt.  

 

Funktionella kemikalier är: våtstyrkemedel, torrstyrkemedel, färgningsmedel, fixeringsmedel, flourexcerande

blekningsmedel, lim, mjukgörare. 

 

Processkemikalierna är: Antipitch (antismuts), skyddskemikalie, yankee-coating (beläggning av yankeecylinder),

skumdämpare, dispergeringsmedel och tensider pH- och laddningskontroll, retentionsmedel, kemikalier för att hantera

utskottet, dräneringsmedel. 

 

Kontakt med livsmedel 

Produkten uppfyller de lagstadgade kraven för material med livsmedelskontakt, vilket bekräftas av den externa

certifieringen som genomförs av ISEGA. Produkten är säker för avtorkning av ytor som varit i kontakt med livsmedel

och kan också emellanåt komma i kontakt med livsmedel under en kort tid.

Tork Avtorkningspapper Plus (QuickDry)
  Färg: Blå  Format: Kombirulle



Förpackning 

Uppfyller direktivet för förpackning och förpackningsavfall (94/62/EC): Ja

Miljömärkning 

Den här produkten är märkt med EU Ecolabel, licensnr. SE/04/01.

Datum för utfärdande: 2013-11-30 

Datum för revidering:
 

Produktion

Den här produkten tillverkas på bruket i Kostheim, Tyskland. Bruket i Kostheim är certifierad enligt ISO 14001 och

EMAS.
 

Avyttring/Destruktion av produkt

Denna product används huvudsakligen i industriella processer och kan därför kontamineras med olika typer av

vätskor. Detta avgör hur produkten ska hanteras/avyttras/destrueras. Själva produkten är lämpad för förbränning.

Kontakta lokala myndigheter före destruktion.
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