
Mănuși de unică folosință din nitril, foarte durabile, pentru lucrări versatile. Nitril foarte gros, de 0,19
mm, cu manșetă mai lungă, pentru protecție extinsă împotriva uleiurilor, a solvenților și a altor
substanțe chimice. Fără latex și acceleratori, pentru risc redus de alergii. Potrivite pentru aplicații
alimentare. Protecție împotriva virusurilor

PROPRIETĂŢI

Foarte durabile
Potrivire bună

Priză bună

Sensibilitate bună la vârfurile
degetelor
Flexibile
Nivel ridicat de protecţie

CARACTERISTICI

Impermeabile
Protecţie împotriva stropirii cu
substanţe chimice
Rezistenţă ridicată la perforaţie în
comparaţie cu mănuşi similare
Aprobate pentru manipularea
produselor alimentare
Pentru ecran tactil
Foarte lungi
Fără ftalaţi
Fără latex

MĂNUȘI REZISTENTE LA CHIMICALE, MĂNUȘI DE UNICĂ FOLOSINȚĂ, MĂNUȘI
PENTRU LUCRĂRI DE PRECIZIE

849

aflați mai multe

2022-10-30 Toate valorile pentru produsul specificat sunt indicate fără toleranţe şi pot varia faţă de

valoarea reală pentru produsele individuale. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau actualiza

informaţiile din acest document fără notificare prealabilă.

ejendals.com



PREVINE RISCUL DE
risc de infecţie, contact cu murdăria, contact cu umezeala

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR
medii cu risc microbiologic, medii dăunătoare sănătăţii,
de unică folosinţă, medii ude, medii umede, medii
uleioase şi unsuroase, medii murdare, medii aspre

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE
asamblare, lucrări de îngrijire, curăţare, manipularea
alimentelor, manipularea produselor alimentare, asistenţă

medicală, lucrări de hotel şi restaurant, lucrări de
bucătărie, lucrări de laborator, lucrări de vopsire prin
pulverizare, vopsire, lucrări de reparaţii, lucrări în
securitate şi poliţie, lucrări de servicii

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE
oil, gas, petrochemical, food processing, chemical, horeca,
service

TIPUL DE MUNCĂ
Manipulări ușoare

REZISTENŢĂ CHIMICĂ
Conform cu EN 16523-1:2015. Pentru detalii, contactaţi
Ejendals.

SPECIFICAŢIE

TIP Mănuși rezistente la chimicale, Mănuși de unică

folosință, Mănuși pentru lucrări de precizie
CATEGORIE Cat. III
GROSIME 0,19 mm
LUNGIME 290 mm
INTERIOR Fără pudră
CULOARE Negru
CANTITATE PER SET 50 bucăți
SETURI PER: PACHET/CUTIE Nu se vinde la pachet/10
AQL 1.5
TIPURI DE AMBALAJE Cutie
MATERIAL DE IMPREGNARE Nitril

CONFORMITATE

2777 TP TC 019:2011

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

EN ISO 374-5:2016
Virus

EN 420:2003
+A1:2009

FDA compliant material

CARACTERISTICI
Pentru ecran tactil Membrană

impermeabilă

TEST CONFORM CU EN ISO 374-1:2016

Produs chimic
testat

J K O P T

Nivel de
permeabilitate

3 6 2 3 5

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

MĂRIME 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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