
Extra duurzame nitriel wegwerphandschoen voor allround werk. Extra dik nitriel van 0,19 mm met
langere manchet voor extra bescherming tegen oliën, oplosmiddelen en andere chemicaliën. Latex vrij
om de kans op allergieën te verkleinen. Geschikt voor de omgang met voedsel. Bescherming tegen
virussen

EIGENSCHAPPEN

Zeer duurzaam
Goede pasvorm
Goede grip
Goede vingertopgevoeligheid
Flexibel
Hoog beschermingsniveau

KENMERKEN

Waterdicht
Goedgekeurd voor hantering
levensmiddelen
Spatbescherming tegen chemicaliën
Voor touchscreen
Extra lang
Hoge perforatieweerstand vergeleken
met soortgelijke handschoenen
Ftalaatvrij
Latexvrij

CHEMISCH BESTENDIGE HANDSCHOENEN, WEGWERPHANDSCHOENEN,
HANDSCHOENEN VOOR PRECISIEWERK
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VOORKOMT RISICO OP
infectierisico, aanraking met vuil, aanraking met vocht

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING
omgeving met een microbiologisch risico, omgevingen met
een gevaar voor de gezondheid, eenmalig gebruik, natte
omgevingen, vochtige omgevingen, omgevingen met olie en
vet, vuile omgevingen, zware omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGEBIEDEN
assemblage, verzorgend werk, reiniging, werkzaamheden
met voeding, werkzaamheden met levensmiddelen,
gezondheidszorg, hotel- en restaurantwerk,
keukenwerkzaamheden, laboratoriumwerk, werk in de
verfspuiterij, verven, reparatiewerkzaamheden,
beveiligings- en politiewerk, servicewerkzaamheden

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN
oil, gas, petrochemical, food processing, chemical, horeca,
service

TYPE WERKZAAMHEDEN
Fijne werkzaamheden

CHEMISCHE WEERSTAND
Volgens EN 16523-1:2015. Neem voor meer gegevens
contact op met Ejendals.

SPECIFICATIE

TYPE Chemisch bestendige handschoenen,
Wegwerphandschoenen, Handschoenen voor precisiewerk
CATEGORIE Cat. III
DIKTE 0,19 mm
LENGTE 290 mm
BINNENKANT Niet in poedervorm
KLEUR Zwart
HOEVEELHEID PER VERPAKKING 50 stuks
VERPAKKINGEN PER: BUNDEL/DOOS Niet te koop in
bundel/10
AQL 1.5
VERPAKKINGSTYPEN Doos
DOMPELMATERIAAL Nitriel

NALEVING

2777 TP TC 019:2011

Informatie/UIS EN ISO 374-
1:2016/Type B
JKOPT

EN ISO 374-5:2016
Virus

EN 420:2003
+A1:2009

FDA compliant material

KENMERKEN
Voor touchscreen Waterdicht

membraan

TEST VOLGENS EN ISO 374-1:2016

Geteste
chemische stof

J K O P T

Permeatieniveau 3 6 2 3 5

degradatie % 37,3 -12,2 -8,4 -6,6 2,8

AFMETING ART.NR. EAN

7 849-7 7392626057067

8 849-8 7392626057074

9 849-9 7392626057081

10 849-10 7392626057098

11 849-11 7392626057104

12 849-12 7392626064874
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