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Vâscoz
Poliester

VâscozVâscozVâscozVâscoz Fibrele de vâscoz  sunt produse din pulp  de celuloz . Celuloza este dizolvat  într-o solu ie
alcalin  printr-o reac ie chimic  cu disulfura de carbon i apoi transformat  în fibre prin filare în
baie de acid. Fibrele sunt sp late, uscate i t iate la dimensiunea dorit .

Poliester Fibra de poliester este produs  din acid tereftalic i etilenglicol, care reac ioneaz  prin condensare
cu r ina de poliester. R ina topit  este transformat  în fibre cu ajutorul ma inilor de filetare i
este r cit  cu aer. Ulterior, fibrele sunt t iate la dimensiunea dorit .

Contactul cu alimentele Acest produs respect  cerin ele legislative pentru materialele care intr  în contact cu alimentele,
acest lucru fiind confirmat printr-o certificare extern  acordat  de un ter .  Produsul este sigur
pentru tergerea suprafe elor care intr  în contact cu alimentele i, ocazional, poate intra în
contact cu produse alimentare pentru perioade scurte de timp.

Certificare ecologicCertificare ecologicCertificare ecologicCertificare ecologic Acest produs este certificat FSC® cu certificatul nr. SA-COC-008266.

Ambalaj Respectarea Directivei privind ambalajele si de eurile de ambalaje (94/62/CE): Da
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Produc ieProduc ieProduc ieProduc ie Acest produs este fabricat în SUAMEER unitatea de produc ie NL i este certificat conform ISO
9001 i ISO 14001 (Environmental management systems).

Îndep rtarea/eliminareaÎndep rtarea/eliminareaÎndep rtarea/eliminareaÎndep rtarea/eliminarea
produsului uzat

Acest produs este folosit în principal în procesele industriale. Când este utilizat în procesele

industriale, produsul poate fi contaminat cu diferite substan e. Acest lucru va determina modul în
care produsul uzat va fi manipulat/îndep rtat/eliminat. Produsul este adecvat pentru incinerare.
Dac  este utilizat în procese industriale, contacta i autorit ile locale înainte de a-l elimina.
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