
Rokavica za kemično zaščito, 0,21 mm nitril, Cat. III, odobreno za delo z živili, pakirano v paru, brez
lateksa

LASTNOSTI

Visoka stopnja zaščite
Dober oprijem

ZNAČILNOSTI

Za zaslone na dotik
Odobreno za delo z živili
Brez ftalatov
Brez lateksa
Vodotesno
Zaščita pred brizganjem kemikalij

DELOVNE ROKAVICE ZA RAZLIČNA DELA

184A
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PREPREČUJE TVEGANJE
nevarnost okužb, korozivne poškodbe, stik z umazanijo,
stik s kemikalijami, stik z vlažnostjo, stik z oljem in
maščobo

GLAVNA OKOLJA UPORABE
okolja s kemičnim tveganjem, okolja z mikrobiološkim
tveganjem, korozivna okolja, mokra okolja, vlažna okolja,
oljnata in mastna okolja, umazana okolja

GLAVNA PODROČJA UPORABE
kmetijska dela, montaža, kemijsko tehnična dela, čiščenje,
dekontaminacija, dela v ribiški industriji, ravnanje s hrano,
ravnanje z živili, hotelska in restavracijska dela, kuhinjska
dela, laboratorijsko delo, pleskarska dela s pršenjem
barve, pleskarstvo, petro-kemična dela, popravila,
dejavnosti javne higiene, polaganje ploščic

GLAVNE PANOGE UPORABE
naftna, plinska, petrokemična industrija, predelava živil,
celuloza in papir, kemična, guma in plastika,
avtomobilska, objekti, storitve

SPECIFIKACIJA

VRSTA Delovne rokavice za različna dela
KATEGORIJA Cat. III
DEBELINA 0,21 mm
DOLŽINA 300 mm
SPRETNOST

BARVA Modra
PARI NA: SVEŽENJ/ŠKATLA 10/100
SRK 1.5
VRSTE EMBALAŽE Vreča z režo
MATERIAL ZA POTOPITEV Nitril

SKLADNOST

0598 TP TC 019:2011

EN ISO 374-
1:2016/Type A
JKLOPT

EN ISO 374-5:2016 EN 388:2016
2001X

EN 420
+A1

FUNKCIJE
Za zaslone na dotik Vodotesno

PREIZKUS PO STANDARDU EN ISO 374-1:2016

Preizkušena
kemična snov

J K L O P T

Stopnja
prepustnosti

6 6 2 4 6 6

% degradacije 40,6 7,4 91,9 18,9 20,9 10,3

VELIKOST ŠT. IZD. EAN

7 184A-7 7340118341804

8 184A-8 7340118341866

9 184A-9 7340118341927

10 184A-10 7340118341989

11 184A-11 7340118342047
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