FICHA TÉCNICA DE DADOS
Saco Lixo Extra-Forte Prof. 130L
1. CÓDIGO INTERNACIONAL DE ARTIGO:
Cor
Código
Azul escuro
138751
Azul
138752
Verde
138753
Amarelo
138754
2. CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTO:
Gestão de resíduos. Sacos de lixo
3. COMPOSIÇÃO:
100% Polietileno:

no mínimo 33% de PE de origem vegetal
no mínimo 67% de PE reciclado

4. INFORMAÇÃO TÉCNICA:
Capacidade
Largura
Comprimento
Espessura média
Galga média

Valor
130
90
105
27
107

Unidade
L
cm
cm
µm
Unid.

5. CARACTERÍSTICAS E INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO
• Sacos para o lixo em Polietileno, com código de cores para separação e reciclagem de resíduos.
• Compostos por material reciclado e PE de origem vegetal, obtido de bioetanol proveniente da cana de açúcar.
• Reduz em 50% a pegada ecológica de CO2 de toda a cadeia de fornecimento, graças à compensação feita
durante o crescimento da cana (certificado ISO14010 e ISO14044)
• Fabricados com uma combinação de PE de alta densidade para maior resistência ao corte e à perfuração e de
baixa densidade para resistência ao rasgão.
• 100% reciclável.
• Processo de fabrico recente de coextrusão, com 3 camadas de extrusão para maior eficácia do saco.
• Soldaduras laterais para maior hermetismo e evitar rutura do saco no fundo.
• Ideal para papeleiras ou baldes até 130L.
6. ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E ELIMINAÇÃO
Guardar em local apropriado e em ambiente frio e seco. Evitar a exposição directa ao sol. Este produto não está
sujeito às regulamentações para transporte de substâncias perigosas ou de produtos químicos. Para eliminar,
colocar no contentor de lixo apropriado. Incineração possível. É favor respeitar as normas vigentes para
tratamento de resíduos.
7. CERTIFICADOS DE QUALIDADE / CUMPRIMENTO DE NORMAS INTERNACIONAIS
Este produto é fabricado em conformidade com as normas do Sistema de Qualidade da FHP.
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Toda a informação contida neste documento é fornecida de acordo com as nossas especificações e conhecimento. Não serve de garantia ou certificado de
garantia e pode ser alterado sem qualquer aviso prévio. A aplicabilidade dos nossos produtos deve ser determinada pelos nossos clientes face às suas
necessidades específicas e condições de utilização. Em particular os utilizadores dos produtos têm o dever de verificar se a mercadoria, quando entregue, está
em perfeitas condições de uso, de forma a não colocarem em risco a sua saúde, segurança ou provocar qualquer dano ambiental.

