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

Mănuşă de unică
folosinţă, 0,15 mm nitril,
fără pudră, Cat. III,
foarte lungi, fără
acceleratori, fără latex,
pentru lucrări de precizie

®

TEGERA 85801
aflați mai multe

Mănuşă de unică folosinţă, 0,15 mm nitril, fără pudră, Cat. III, foarte lungi, fără acceleratori, fără latex,
pentru lucrări de precizie
PROPRIETĂŢI

CARACTERISTICI

Potrivire perfectă
Sensibilitate bună la vârfurile degetelor

Aprobate pentru manipularea produselor
alimentare

Extrem de flexibile

Foarte lungi
Fără ftalaţi
Fără latex
Protecţie împotriva stropirii cu substanţe
chimice
Fără acceleratori
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Toate valorile pentru produsul specificat sunt indicate fă r ă toleranţe şi pot varia faţă de valoarea reală
pentru produsele individuale. Ne rezervă m dreptul de a modifica sau actualiza informaţiile din acest
document fă r ă notificare prealabilă .
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®

TEGERA 85801

2777

PREVINE RISCUL DE
risc de infecţie, vătămări prin corodare, contact cu substanţe
chimice, contact cu umezeala, contact cu medii ude

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

EAC

EN ISO 3741:2016/Type B
JKPT

EN 420:2003
+A1:2009

EN ISO 374-5:2016
Virus

medii cu risc chimic, medii cu risc microbiologic, de unică folosinţă,
medii ude, medii umede, medii murdare

Adecvate pentru
Informaţii/UIS

contactul cu
produsele alimentare

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE
asamblare fină, lucrări de inspectare, vopsire, lucrări petrochimice,
lucrări cu substanţe chimice, lucrări în tehnologia substanţelor
chimice, lucrări de laborator, lucrări de vopsire prin pulverizare,
lucrări din industria hârtiei, decontaminare, salubrizare, curăţare,
manipularea produselor alimentare, manipularea alimentelor,
lucrări de bucătărie, asistenţă medicală, lucrări de îngrijire, lucrări
de servicii

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE
food processing, chemical, horeca, service

TIPUL DE MUNCĂ
Manipulări ușoare

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

TEST CONFORM CU EN ISO 374-1:2016

SPECIFICAŢIE
TIP Mănuși rezistente la chimicale, Mănuși de unică folosință,

Mănuși pentru lucrări de precizie
CATEGORIE Cat. III
GROSIME 0,15 mm
LUNGIME 280 mm
INTERIOR Fără pudră
CULOARE Violet
CANTITATE PER SET 10 bucăți
SETURI PER: PACHET/CUTIE Nu se vinde la pachet/60
AQL 1.5
TIPURI DE AMBALAJE Pungă cu orificiu de agăţare
MATERIAL DE IMPREGNARE Nitril
STIL MANȘETĂ Margini rulate

Produs chimic
testat

J

K

P
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Nivel de
permeabilitate

2

6

3

4

Degradare %

39,3 -1,7

29,7 33,4

MĂR I M E

ART. NR.

EAN

6

85801-6

7340118324296

7

85801-7

7340118324319

8

85801-8

7340118324333

9

85801-9

7340118324357

10

85801-10

7340118324258

11

85801-11

7340118324272

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com
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