Produktdatablad
Vådserviet, Bambo Nature, 15x20cm, hvid, med rigid lid, 80 stk., engangs
Varenummer :

1000012810

Version :

01

Varegruppe :

Uden parfume

Forpakninger :

80 stk = 1 pakke
12 pakker = 1 kolli
60 kolli = 1 palle

Varedeklaration
Produktbetegnelse:

Vådserviet

Varemærke:

Bambo Nature

Holdbarhed:

24 måneder

Holdbarhed, åbnet:

6 måneder

Farve:

hvid

Materiale:

polyester, viskose

Ingredienser/sammensætning:

20% viskose 80% polyester

Tekniske ingredienser:

Aqua, Glycerin, Sodium Laureth11 Carboxylate, Laureth10, Sodium Benzoate, Lactic Acid, Glycereth17
Cocoate, Potassium Sorbate, Allantoin

Features:

med rigid lid, 80 stk.

Engangs/flergangs:

engangs

pHværdi:

pH 45

Foldningsmetode:

Zfold

Længde/dybde:

15 cm

Bredde:

20 cm

Tykkelse:

45 g/m2

Vægt, netto:

538 g

Vægt, brutto:

558 g

Certifikater:

Asthma Allergy Nordic, Dermatologisk testet, Svanemærket

Produkt eller teststandarder:

ISO 14001, ISO 9001

Direktiver, lovgivning og regler:

2151/2020/EU

Produktbeskrivelse:

Bambo Nature Wet Wipes er fremstillet i et polyester og viskosemix og er et rigtig godt alternativ til det
traditionelle bad med vand og sæbe.
Vådservietterne er til personlig pleje og udviklet specielt til babyers sarte hud, men kan med fordel bruges af alle
aldersgrupper. De kan anvendes over hele kroppen og fjerner nemt og effektivt snavs og urenheder, og så er de
hygiejniske, da de er til engangsbrug.
Vores Bambo Nature vådservietter renser og fugter effektivt, samtidig med at de har en blød tekstur, som føles
behagelig på huden.
Produktet er vegansk, dermatologisk testet, anbefalet af Asthma Allergy Nordic og godkendt af Svanemærket.
Servietterne skal smides i skraldespanden efter brug. Du kan få produktet i forskellige pakkestørrelser.
Kun til udvortes brug. Undgå kontakt med øjnene.

Opbevaringsinstruktioner:

Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.

Sikkerhedsforskrifter og advarsler: Produktet må kun benyttes udvendigt på kroppen, undgå kontakt med øjnene. Må ikke skylles ud i toilettet.
Bortskaffelse af produkt:

Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.

Bortskaffelse af emballage:

Kan genbruges eller forbrændes.
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