
 

       

 

    
 
 
 
 

    

                       

 

        EHR50     

FICHA TÉCNICA 

Data versão: Abril/2019 

INOVATTA ECO® Higiênico Rolo 500 m Folha Simples 
          

DADOS DO PRODUTO 

Código Descrição na fatura 

EHR 50 – ECO® Higiênico Rolo 500 m Folha Simples HIGFS ROL ECO 8X500M 

Cor Gramatura 

Branco 17– 20g/m² 

Unidade de Consumo (UC) Código de Barras EAN 13 (UC):  

Rolo de 500 m cada NA 

Metragem do Rolo  Tipo de folha 

500 m Simples 

Largura da Folha  Comprimento da Folha 

100 mm NA 

Validade Alvura 

Indeterminado – Produto não perecível >90º ISO           

Diâmetro do Rolo  Diâmetro interno do tubete   

225 mm 65mm 

DADOS DE DESPACHO 

Unidade de Despacho (UD) 

Fardo com 8 rolos de 500 m cada 

Código de Barras DUN 14 (UD):  Volume  

1 789 61100 0275 7 0,04070 m³ 

Peso líquido Peso bruto  

7,200 kg 7,400 kg 

Tipo de embalagem Dimensão UD (C x L x A):  

Saco plástico impresso Termoencolhível 450 mm x 225 mm x 402 mm 
          

Característica do Produto  
Este produto é produzido com 100% FIBRAS NATURAIS não transgênicas. Possui excelente alvura, maciez e 

resistências adequadas ao uso, sem resistência ao estado úmido, ou seja, é desagregável em água fazendo com 

que as fibras se soltem umas das outras quando em água, desfazendo a formação do papel. Não causa irritações 

dérmicas. 

Recomendação 
Armazenar no pacote original. Não armazene este produto em ambientes úmidos, com fortes odores (próximo a químicos) e/ou 

não seguros. Produto não perecível. Cuidados especiais – O produto deve ser descartado preferencialmente em latas de lixo. 

Entupimentos poderão ser causados dependendo da quantidade do produto atirado no vaso sanitário, bem como das instalações 

hidráulicas existentes, tais como tipo e estado de encanamento e do próprio vaso sanitário. 

Nota  

A garantia está limitada nos termos estabelecidos nesta Ficha Técnica, onde o comprador está consciente das propriedades do 

produto bem como seu manuseio e aceita o produto nestas condições. 

As informações contidas neste documento são apenas para referência e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso, ou seja, 

esta ficha técnica não deve ser considerada como especificação do produto. 
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