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Ficha de Produto- 6657 

Código Longo do Produto 06657000 
Código Visível   6657 
Descrição  SCOTT® Slimroll Toalhas de Mão em Rolo Branco 
Data de Criação do Documento 26/04/2014  

Informação do Produto 

Dimensões do Produto 

Conteúdo por Embalagem 6 rolos x 165 metros = 990 metros  /  6 rolos x 660 serviços = 3.960 serviços 

Especificações do Produto 

Diâmetro Mandril (cm)  3,8  Fibra Virgem (%)                       60 
Gofrado/ texturado  Não  Composição                        Air-Flex 
Tipo de Rolo   Rolo Fino  Folhas                        1 
Perfurado   Não  Código Barras (Caixa)  
Código Barras (Embalagem) 05027375040436  Fibra Reciclada (%)                       40 
Cor   Branco  Método Branqueamento           Livre de Cloro 

Normas Internacionais e Símbolos 

Mercado 

ISO 14001 
 
Confere os requisitos dos sistemas 
de gestão ambiental, confirma a sua 
relevância mundial para as 
organizações que desejam 
contribuir para um ambiente 
sustentável. 

ISO 9001 
 
Confere os requisitos para sistemas de gestão da qualidade, 
estabelecendo padrões, implementado globalmente 
garantias sobre a capacidade para satisfazer os requisitos de 
qualidade e aumentar a satisfação do cliente e o 
relacionamento cliente-fornecedor. 

Rolo 20,0 x 15,0 Altura x Diâmetro(cm)

Serviço 165 000.0 x 20,0 Comprimento x Largura (cm)

Produto destinado a contacto com 
alimentos 
 
Este símbolo garante que a 
embalagem assegura a qualidade 
do produto e que o protege contra 
qualquer tipo de contaminação 
conservando-o em bom estado de 
utilização durante todo o período 
de validade. 

EC 66/2010 
 
European Ecolabel - O sistema de rótulo ecológico europeu 
incentiva as empresas a comercializarem produtos e serviços 
amigos do ambiente. Apenas produtos que  atendem a 
rigorosos padrões ambientais têm o direito de usar a 
acreditação de rótulo ecológico. Este produto é o rótulo 
ecológico europeu acreditado. São a garantia de o produto e 
a sua fabricação é ambientalmente responsável em todas as 
fases do seu ciclo de vida. 
. 
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Embalagem 

Unidade de Venda   Caixa  Peso Liquido (kg)   5,94 
Peso Máximo (kg)   6,61  Dimensões Embalagem (cm)  45 x 30 x 20 
Material Embalagem Interno  Plástico Palete Completa   Sim 
Código Mercadoria  48182091 

Ficha de Produto- 6657 

Tipo de Palete LxCxA (m) Embalagens p/ Nivel Niveis p/ Palete Embalagens p/ Palete

E5 1.20 x 0.80 x 1.35 6 6 36

Equipamentos Dispensadores 

Codigo Descrição Recomendado

6953 AQUARIUS* SLIMROLL 

11833 SLIMROLL Dispensador

Informação 

É de responsabilidade do utilizador, para avaliar o risco da tarefa a desempenhar e determinar a escolha correta do produto adequado. O 
fabricante, a Kimberly-Clark, não aceita qualquer responsabilidade pela escolha errada ou mau uso de produtos apresentados nesta brochura. 
Foram tomadas todas as precauções para garantir que a informação contida neste documento é tão precisa quanto possível no momento da 
publicação. Porém podem ocorrer erros ou alterações de legislação relativa por exemplo aos equipamentos de protecção individual que estão sob 
constante revisão e serem alterada durante a validade deste documento. Por conseguinte, para as especificações de produtos que podem estar 
sujeitos a alterações. Aconselhamo-lo a entrar em contacto com INFOFAX, em caso de alguma dúvida sobre os produtos apresentados ou á sua 
utilização para determinada tarefa. Considere sempre a utilização de equipamentos de protecção usados de forma segura e adequada de acordo 
com as normas ambientais europeias, nacionais e locais. 

Websites:   www.kcprofessional.com  Informação Detalhada:    infofax@kcc.com 

Serviço de Apoio ao Cliente:  Para mais informações por favor contactar o Serviço Cliente durante as horas normais do expediente 

  808 201 290 


