
Konsept | aynı ürün daha az ambalaj

1 Tulum 1 Kullanım  
Talimatı

1 Tulum + 1 Kullanım 
Talimatı (her polietilen 
pakette)

Her biri ayrı paketlenmiş 
25 tulum çoklu pakette

25 tulum ve 1 kullanım talimatı çoklu 
pakette (ayrı polietilen paketler veya 
kullanım talimaları yok)

4 çoklu paket bir kolide (100 tulum) 
ve palet başına 16 koli

4 çoklu paket bir kolide (100 tulum) 
ve palet başına 16 koli

HER KOLİDEKİ  
TOPLAM KULLANIM 
TALİMATI SAYISI: 100

HER KOLİDEKİ TOPLAM KULLANIM 
TALİMATI SAYISI: 4 (100 değil)

HER KOLİDEKİ  
TOPLAM POLİETİLEN 
PAKET SAYISI: 100

HER KOLİDEKİ TOPLAM POLİETİLEN 
PAKET SAYISI: 0 (100 değil)

Tyvek® 500 Xpert  
Eco Pack
Dünya için  
daha faydalı  
koruma

DuPont olarak çevreyi koruma konusunda kararlıyız. Her zaman daha sürdürülebilir çözümler için sürekli gelişmeyi hedeflerken, sizlere Tyvek® 
500 Xpert tulumlar için standart ambalajımıza alternatif olarak Eco Pack seçeneğini sunuyoruz:
Eco Pack seçeneği ile her bir tulum kullanım talimatı ile birlikte ayrı ayrı ambalajlarda değil, 25 tulum tek bir kullanım talimatı ile birlikte tek bir 
çoklu pakette olacak. Ürün ve performansı tamamıyla aynı kalırken ambalajdaki değişiklikler kağıt ve plastik kullanımını azaltarak gezegenin 
korunmasına yardımcı olacak.
Ek kağıt ve plastik maliyeti de satın alma fiyatınıza eklenmemiş olacaktır.

Standart 
Ambalajlama

Eco Pack 
Ambalajlama

1 Tulum 1 Kullanım  
Talimatı



Bu bilgiler DuPont’un güvenilir olduğunu düşündüğü teknik verilere dayanmaktadır. Ek bilgilere ve deneyimlere ulaşıldığında bu bilgiler değişebilir. Belirli bir ortamdaki toksisite seviyesini ve gereken uygun kişisel koruyucu donanımı 
belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır. Bu bilgi, kendi son kullanım koşullarını kendi başına ve kendi risklerini gözeterek değerlendirebilecek teknik uzmanlığa sahip kişilere yöneliktir. Bu bilgileri kullanmayı düşünen kişiler öncelikle 
seçtikleri tulumun planladıkları kullanım alanına uygun olup olmadığını kontrol etmelidir. Kumaşın yırtılması, aşınması veya delinmesi durumunda son kullanıcı olası kimyasal maruziyetten kaçınmak üzere tulumu kullanmayı durdurmalıdır. 
Kullanım koşulları bizim kontrolümüz dışında olduğu için DUPONT BELIRLI BIR KULLANIM AMACINA YÖNELIK PAZARLANABILIRLIK VEYA UYGUNLUK GARANTILERI DAHİL OLAN ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAYAN AÇIK YA DA ZIMNI HIÇBIR 
GARANTI VERMEZ VE BU BİLGİLERİN KULLANIMI İLE BAĞLANTILI HERHANGİ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ. Bu bilgiler, çalışma lisansı olarak sunulmamıştır. Ayrıca DuPont’a veya diğer kişilere ait herhangi bir materyali ya da kullanımı 
kapsayan patent veya teknik bilgilerinin ihlalini önermez.

© 2022 DuPont. Tüm hakları saklıdır. DuPont™, DuPont Oval Logosu ve Tyvek®, DuPont de Nemours, Inc.’nin bağlı şirketlerinin ticari markalarıdır.

dpp.dupont.com Bize ulaşın: 

Tyvek® 500 Xpert standart ambalajlama   

Ambalajda 
azalma: 

Tyvek® 500 Xpert Eco Pack ambalajlama

Ambalajdaki bu azalmanın çevre üzerindeki etkilerini ölçmek için bir yaşam 
döngüsü değerlendirmesi (LCA) yapılmıştır

Ayrı ambalajlama 
için %100 (polietilen 
paketler)

Kullanım kılavuzu 
için %96 (Kullanım 
Talimatları)

Tyvek® 500 Xpert Eco Pack’e  
geçmenin çevre için faydaları

Çevre Üzerinde Önlenen 
Etkiler (Fransa’ya 
gönderilen 35.000 giysi 
siparişi için)

77700 MJ  
PRİMER ENERJİ

3 TON CO2 
EŞDEĞERİ

Tek yolcu için 35  
Paris-Toulouse Uçuşu

820 KG  
KATI ATIK

Avrupa’da 21 kişinin aylık  
kentsel katı atık üretimi

60 M3  
SU

330 kez banyo 
kullanımı

Primer enerji talebi:
Avrupa’da 14 kişinin aylık elektrik tüketimi 
1700 kg ham petrol

Tyvek® 500 Xpert performansı değişmeden kalır ve size şunları sağlar:
• Koruma tipi 5-B, 6-B
• Dayanıklılık
• Ergonomik tasarım
• Optimum konfor

Daha iyi bir  
çevre için birlikte 
çalışalım!

DuPontTM SafeSPECTM -  
Size yardımcı olmak için hazırız

Web tabanlı güçlü aracımız kimyasal veya temiz oda  
ortamları için uygun DuPont tulumunu bulmanıza 
yardımcı olur.

safespec.dupont.co.uk

https://www.dupont.com/personal-protection/language-selection.html
http://safespec.dupont.co.uk

