Bambo Nature - Den nye generation af miljøvenlige bleer

Anvendelsesområde: Børnebleer til den miljøbevidste, idet Bambo Nature er en af de mest miljøvenlige
bleer på markedet. De fleksible sidepaneler og den åndbare bagside sikrer barnet høj komfort og
bevægelsesfrihed, uden at gå på kompromis med miljøhensynet. Bleerne er fremstillet uden brug af optisk
hvidt, parfume og fugtighedslotion.
Kvalitet og egenskaber:
 Svanemærket. Er det nordisk miljømærke som viser, at der tages særligt hensyn til miljø, klima,
kvalitet og sundhed fra bearbejdelse af råvarer til produktion, anvendelse og afskaffelse af det
færdige produkt.
 Produceret i Danmark. Bleerne produceres på en topmoderne fabrik, hvor 95% af alt affald fra
selve produktionen bliver genanvendt. Bambo Nature er en af Abenas egenproducerede og
gennemtestede børnebleer.
 FSC®- mærket. Garanterer at papirmassen i bleen kommer fra bæredygtigt skovbrug, hvor der
plantes flere træer end der fældes.
 Dermatologisk testet. Sikrer at bleen ikke giver hudirritation, eksem eller allergi.
 Fleksibel sidelukning. Bleens elastiske sider gør det lettere at tilpasse bleen til barnet, hvilket
giver øget bevægelsesfrihed.
 Mulighed for genluk. Velcro stykkerne kan genlukkes så ofte som nødvendigt.
 Produktet har god pasform og holder formen under fysisk aktivitet. Bambo Nature er skabt med
perfekt pasform til barnets krop, dette minimerer risiko for lækage og giver bevægelsesfrihed og
gør bleen komfortabel at have på.
 Lækagesikkerheden er stor idet Bambo Nature har lækagebarrierer i form af længdegående
barrierer i siderne.
 Væskespredningen i produktet sker hurtigt pga. de indbyggede væskekanaler i den
absorberende kerne.
 Tør mod huden. Bleen er hurtig superabsorberende og har Top Dry-system, hvilket sikrer en tør
overflade.
 Korrekt påsætning og dermed stor lækagesikkerhed er sikret ved at elastikken langs
benudskæringen automatisk giver produktet skålfacon.
 Tynd og sikker ble. Bambo Nature er tyndere end nogensinde før, men yder samme gode
sugekapacitet, da den er fremstillet af de bedste råvarer.
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 Åndbar tekstilbagside. Bagsidefolien er åndbar så luften kan cirkulere og huden kan ånde, det gør
produktet mindre varmt og dermed mere komfortabelt.
 Materialet er diskret, lydløst, hudvenligt og blødt, hvilket bevirker at bleen er behagelig mod
huden. Bambo Nature har en meget blød tekstilbagside og toplag, som gør at bleen føles ekstra
blød mod barnets hud.
 Produktet er forsynet med et effektivt odour-system som minimerer risikoen for ubehagelige
lugtgener.
 De 3 PLUS produkter er specielt udviklet til institutioner. Disse 3 størrelser dækker fra mindste til
største institutionsbarn, derved undgås institutionslagre med unødvendige størrelsesvarianter.
PLUS produkterne har vådindikator, der gør det muligt udefra, at se om bleen er våd og skal
skiftes. Herudover er de certificeret af Astma- Allergi Forbundet. Mærket garanterer, at produktet
giver mindst mulig risiko for hudirritation, eksem og allergi. Produktet indeholder ingen parfume,
farvestoffer eller produktsminke. Ingredienser og sammensætning er nøje vurderet af erfarne
deklarationsteknikere.
Farve: Hvid.
Indhold:
Kerne:

Absorberende materiale af cellulosemasse, hvedestivelse og polyacrylat.
(FLUFF)100 % cellulose fluff = Papirmasse (klorinfri)
+ (SAP) superabsorbent = gennemtrængelig polyacrylat
+ Lim.
Mellemlag:
Top Dry, hvid, non-woven.
Overflade:
Tekstillignende lag af polypropylen. PP non-woven, permanent hydrofil.
Barriere:
Hydrofobisk (vandafvisende) non-woven.
Elastik:
Elastan.
Bagside:
Åndbart tekstil af polypropylen, polyethylen og calciumkarbonat.
Lim:
Hotmelt lim mellem lagene. Er baseret på harpiks og voks (ftalatfri).
Kode:
Maskinnr. og produktionsdato er printet med blæk på produkt og pose (blækket
indeholder ikke tungmetaller).
Elastiske sider: PP + termoplastisk elastomer.
Velcro stykker: PP tape.
Frontal tape:
PP + PET.
Kode:
Maskinnr. og produktionsdato er printet med blæk på produkt og pose (blækket
indeholder ikke tungmetaller).
Vådindikator:

På PLUS produkterne fungerer koden som væskeindikator, idet teksten udviskes ved
væske. Det gør det let at aflæse fugtighedsniveauet og at se når bleen skal skiftes.

Produkt tolerance: +/-10 %
Bortskaffelse af vare: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Bortskaffelse af emballage: Forbrændes/genbruges.
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Bambo Nature findes i 10 forskellige størrelser fra Premature til XL.
ProduktBarnets vægt
Forpakning
Varenr. Varenavn
størrelse
i Kg
Pakke/Karton
310130 Bambo Nature Premature
Str. 0
1-3 kg
24 stk = 1 pakke
335x225 mm
6 pakker = 1 kolli
18 g
63 kolli = 1 palle
310131 Bambo Nature Newborn

Str. 1
2-4 kg
340x195 mm
19 g

28 stk. = 1 pakke
6 pakker = 1 kolli
30 kolli = 1 palle

310132 Bambo Nature Mini

Str. 2
3-6 kg
390x195 mm
20 g

30 stk. = 1 pakke
6 pakker = 1 kolli
24 kolli = 1 palle

310133 Bambo Nature Midi

Str. 3
5-9 kg
450x210 mm
29 g

33 stk. = 1 pakke
6 pakker = 1 kolli
18 kolli = 1 palle

310143 Bambo Nature Midi

Str. 3
5-9 kg
450x210 mm
29 g

66 stk. = 1 pakke
3 pakker = 1 kolli
18 kolli = 1 palle

310154 Bambo Nature Midi+

Str. 3+
6-14kg
490x210 mm
34 g

60 stk. = 1 pakke
3 pakker = 1 kolli
22 kolli = 1 palle
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310134 Bambo Nature Maxi

Str. 4
7-18 kg
500x210 mm
34 g

30 stk. = 1 pakke
6 pakker = 1 kolli
18 kolli = 1 palle

310144 Bambo Nature Maxi

Str. 4
7-18 kg
490x210 mm
34 g

60 stk. = 1 pakke
3 pakker = 1 kolli
18 kolli = 1 palle

310155 Bambo Nature Maxi+

Str. 4+
10-20 kg
510x240 mm
37 g

54 stk. = 1 pakke
3 pakker = 1 kolli
22 kolli = 1 palle

310135 Bambo Nature Junior

Str. 5
12-22 kg
510x240 mm
37 g

27 stk. = 1 pakke
6 pakker = 1 kolli
18 kolli = 1 palle

310145 Bambo Nature Junior

Str. 5
12-22 kg
510x240 mm
37 g

54 stk. = 1 pakke
3 pakker = 1 kolli
18 kolli = 1 palle

310156 Bambo Nature Junior+

Str. 5+
15-25 kg
550x240 mm
40 g

44 stk. = 1 pakke
3 pakker = 1 kolli
20 kolli = 1 palle
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310136 Bambo Nature XL

Str. 6
16-30 kg
550x240 mm
40 g

22 stk. = 1 pakke
6 pakker = 1 kolli
18 kolli = 1 palle

310146 Bambo Nature XL

Str. 6
16-30 kg
550x240 mm
40 g

44 stk. = 1 pakke
3 pakker = 1 kolli
18 kolli = 1 palle

Serien er forsynet med et logisk talsystem (0-6)som gør det let at skelne mellem de forskellige størrelser.
Herudover findes også "Bambo Nature Pants” i 2 størrelser.
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