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MIDIROL M180 - CL2 - F
PAPIERROL MET HOGE TREKSTERKTE VOOR INDUSTRIEEL GEBRUIK

Omschrijving
Dubbel gelaagd extra versterkt papier voor industrieel gebruik. Op rol met perforaties om de 40 cm bevorderd een
zuinig gebruik van deze rol papier. Weerstaat aan overvloedig water met een hoge trekweerstand. Voorkomt het
verscheuren bij natte toestand zoals voorkomende in de melkwinning. Uitermate geschikt voor het verwijderen van
vuil, olie, vet, vloeibare zepen, afval, enz…
Als handdoekpapier uitermate geschikt voor atelier, werf, deppanagedienst, magazijn, enz…

Gebruiksaanwijzing
Kan door middel van een muurroldispenser 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. Voor gebruik in de muurroldispenser wordt de verharde hartrol verwijderd zodat het papier
vanuit het midden van de rol verdeeld kan worden.
Ideaal te gebruiken als drooghanddoek voor afgespoelde onderdelen of gewassen handen.

Eigenschappen - voordelen
Samengesteld uit 100% zuivere cellulose grondstof vermengd met een versterkende lijmende laag tussen de 2 lagen
papier. Zacht in gebruik en uitermate weinig pluisvorming. Groot absorberend vermogen voor water, olie, brandstof
en allerlei vloeistoffen. De versterkte vezelstructuur voorkomt het scheuren.
De dubbele lagering van het papier zorgt voor een uitstekend absorptievermogen naast het snel vormen van een
handelbare prop, dit resulteert in een minder verbruik t.o.v. recyclage papier.

Figuur

Fysische eigenschappen
Afmeting : 180 meter rol x 20 cm breed x 19 cm diameter
Perforatie : elke 40 cm
Kleur : wit
Structuur : gewafeld
Lagen : 2 lagen
Grammage/m² : 2 x 23 gr/m²

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
6 rollen in plastiekverpakking
36 colli van 6 x 1 rol 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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