Produktspecifikation
Artikel nr.

65002

Kategori

Bio förkläde

Produkt

Bio förkläde med tejpfastsättning vid axlar och mage

End use

Skydd mot kroppsvätskor och andra biologiska material

1.
2.
3.
4.

Ett lager av tissue och ett lager film (fuktbarriär) som är fullt komposterbar och nedbrytbar.
Består av högkvalitativ skandinavisk ej klorblekt tissue (TCF) som är stark och har hög absorption.
100% nyfiber.
Filmen är tillverkad av biomaterial vilket göra att förklädet är fullt komposterbart och nedbrytbart.
Detta säkerställer att om produkten skulle hamna i naturen så kommer den att försvinna helt.

5. Producerad i Sverige.
6. Förklädet är FSC certifierad. FSC-logo är en garanti för att varje företag som är involverat i
tillverkningen av produkten använder skog från hållbara källor: hjälper till att bevara och skydda
skogar, vilda djur och människor.

7. Designad för att skydda t.ex. tandläkare, doktor, sjuksköterska, veterinär men kan även användas på
patienten.

8. Förklädet är lätt att fästa på användarens axlar och med en självhäftande tejp längs midjan som gör att
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förklädet sitter på plats.
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Tissue
Bio film

Självhäftande
tejp

100
9

48
2,285

Mått på kartong
LxBxH (cm)

Brutto/Netto vikt
kartong (kg)

Transport
förp./pall
Höjd på pall (m)

Styck/inner förp.
Inner förp./transp.
Förp.

Applicering

Material

Längd (cm)
Bredd (cm)
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10,4
9,9

39
39
24,5

Finess Hygiene AB är certifierad enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 13485:2016.

Destruktion av vara: Vid risk för kontamination ska produkten brännas. Kan annars kastas i
hushållssoporna/läggas i komposten.
Destruktion av emballage: Kan lämnas på återvinningscentralen eller förbrännas.
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