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STEEL BLUE
PAPIERROL VOOR INDUSTRIEEL GEBRUIK

Omschrijving
Drie dubbel gelaagd sterk papier voor industrieel gebruik. Vervangt de traditionele katoenen vod. Op rol met
perforaties om de 38 cm bevorderd een zuinig gebruik van deze papier poetslappen. Kan hergebruikt worden tot
verzadiging van het dik gelaagde papier. Zoals bij een gewone vod. Uitermate geschikt voor het verwijderen van vuil,
olie, vet, vloeibare zepen, afval, enz…

Gebruiksaanwijzing
Kan door middel van een muur of vloerstandaard professioneel in de werkruimte geplaatst worden.
Trek op de geperforeerde hoogte een coupon van de rol. Leg deze op de vloeistof of het vuil. Ruim het afval of de
gespilde vloeistof op. Indien de coupon niet volledig verzadigd is kan deze hergebruikt worden na het afwerpen van
het vuil of het laten drogen van deze.
Ideaal te gebruiken als drooghanddoek voor afgespoelde onderdelen of gewassen handen.

Eigenschappen - voordelen
Samengesteld uit 75% gerecycleerde grondstof vermengd met nieuwe cellulose voorkomt de aanwezigheid van
lijmen in het papier zodat de vloeistof opname vergelijkbaar is met 100% zuiver cellulose papier, doch economischer
door gebruik van hoofdzakelijk herbruikbare grondstof. Dit geeft een sterke structuur aan het papier. Door de blauwe
inkleuring is het milieubelastende bleking proces typisch bij recyclagepapier overbodig.
De drie dubbele lagering van het papier zorgt voor een zeer groot absorptievermogen naast het snel vormen van een
handelbare prop, dit resulteert in een minder verbruik t.o.v. 100% recyclage papier.

Figuur
Rol op vloerstandaard : Rol in verpakking :

Fysische eigenschappen
Afmeting : 380 meter rol x 37 cm breed
Perforatie : elke 38 cm
Kleur : blauw
Structuur : gewafeld
Lagen : 3 lagen
Grammage/m² : 3 x 20 gr/m²
Gewicht : 8,300 kg

Veiligheid & hygiëne
De gebruikte papierresten eventueel doordrongen met brandbare producten horen in een daartoe voorziene
afvalhouder. Bij gebruik als handdoekpapier volstaat een huishoudelijke vuilbak. Wees zorgzaam, voorkom
rondslingerende papierproppen. Zo verhoogd men de veiligheid en de hygiëne in het bedrijf.

Verpakking
1 rol in plastiekverpakking
30 colli per europalet

De bovenstaande informatie is ter goeder trouw en in gemiddelde waarden aangegeven maar kan in geen enkel geval, hoedanig ook, onze
verantwoordelijkheid insluiten voor alle schade, beschadiging, of andere gevolgen veroorzaakt door de verkoop, vervoer, aflevering, opslag en gebruik
van onze producten.
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