
 

HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 
PAPÍR ZSEBKENDŐ 

 
A papír zsebkendő higiéniai papírként való használata ajánlott. 
 
A megvásárolt termék csomagolását bontsa fel. Amennyiben ez dobozos termék, akkor a 
jelölt, perforáció mentén tépje le a nyitófület. Vegyen ki egy (vagy igény szerint több) papír 
zsebkendőt.  Amennyiben a terméken ragasztófület is talál, egyszerűen visszazárhatja a 
megfelelő mennyiségű zsebkendő kivétele után a csomagolást.  
 
Az összehajtogatott zsebkendőket könnyedén széthajtogathatja. A papír zsebkendőt igény 
szerint használja.  
 
A terméket száraz, és lehetőség szerint napfénytől távol tárolja. A termék ezen tárolási 
körülmények betartásával korlátlan ideig megőrzi minőségét. Amennyiben a tárolási feltételek 
nem teljesülnek maradéktalanul, esetlegesen előfordulhat a termék árnyalatban (illatosított 
termék esetén a termék illatában) történő változás. 
 
A termék csomagolása 100%-ban újrahasznosítható, amennyiben nincs rajta szennyeződés és 
a csomagolóanyagon szereplő hulladékkezelési kód alapján helyezi el a megfelelő gyűjtő 
edénybe. A használt papír zsebkendőket minden esetben helyezze a háztartási hulladék 
gyűjtőbe. A papír zsebkendő terméket soha ne dobja a toalettbe, mert dugulást okozhat. 
 
Kérjük ügyeljen arra, hogy a csomagolóanyag gyermek kezébe ne kerüljön, mert fulladást 
okozhat.  
 
A termék alapanyaga cellulóz. Jellemző méretei a csomagoláson szerepelnek. Amennyiben a 
termék fenntartható erdőgazdálkodásból származik, azt minden esetben védjeggyel és egyedi 
licence számmal jelöljük. 
 
Amennyiben további kérdése merülne fel a termékkel kapcsolatban, kérjük keressen meg 
bennünket a csomagolóanyagon található elérhetőség egyikén. 
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INSTRUCTIONS FOR USE AND HANDLING - 
PAPER HANDKERCHIEF 

 
Paper handkerchief is recommended for use as hygiene tissue paper. 
 



 

Open the packaging of the product you have purchased. If it is a boxed product, tear off the 
opening flap along the marked perforation. Take out one (or more if required) sheet(s).  If the 
product also has a resealable tab, simply reseal the packaging after removing the appropriate 
amount of tissue.  
 
You can easily unfold the folded tissues. Use the paper handkerchief as required.  
 
Store the product in a dry place, preferably out of sunlight. The product will retain its quality 
indefinitely if these storage conditions are observed. If the storage conditions are not fully 
met, there may be a possible change in the shade of the product (or the fragrance of the 
product in the case of a scented product). 
 
The packaging of the product is 100% recyclable, provided that it is free of contamination and 
is placed in the appropriate collection container according to the waste management code on 
the packaging. Always place used handkerchiefs in the household waste bin. Never throw 
handkerchief products down the toilet as they can cause blockages. 
 
Please make sure that the packaging material does not get into the hands of children as it can 
cause choking.  
 
The product is made of cellulose. Its typical dimensions are indicated on the packaging. If the 
product comes from sustainable forestry, it is always marked with a trademark and a unique 
licence number. 
 
If you have any further questions about the product, please contact us using one of the contact 
details on the packaging. 
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