
Ръкавици за химическа защита, 0,21 mm нитрил, Cat. III, одобрени за използване при работа с
хранителни продукти, опаковани по чифтове, без латекс

СВОЙСТВА

Високо ниво на защита

Добър захват

ХАРАКТЕРИСТИКИ

За сензорен екран

Одобрени за използване при

работа с хранителни продукти

Без съдържание на фталати

Без латекс

Водоустойчивост

Защита против напръскване с
химикали

УНИВЕРСАЛНИ РАБОТНИ РЪКАВИЦИ
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Всички стойности за конкретния продукт са посочени без отклонения и могат да се

различават от реалната стойност на индивидуалните продукти. Запазваме си

правото да променяме или обновяваме информацията в този документ без

предизвестие.

ejendals.com



ПРЕДОТВРАТЯВА РИСКА ОТ
опасност от инфекция, нараняване от корозия,
контакт със замърсявания, контакт с химикали,
контакт с изпарения, контакт с масла и мазнини

ОСНОВНИ ВИДОВЕ РАБОТНА СРЕДА
среда с химична опасност, среда с микробиологична

опасност, корозивни среди, мокра среда, влажна

среда, среда на работа с масла и греси, мръсна

среда

ОСНОВНИ ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА
земеделска работа, сглобяване, химически

технологии, почистване, обеззаразяване, работа в
риболовната промишленост, обработка на храни,
работа с хранителни продукти, хотелиерство и
ресторантьорство, кухненска работа, лабораторна

дейност, машинно боядисване, боядисване,
нефтохимическа дейност, ремонтни дейности,
санитарна обработка, полагане на настилки и
облицовки

ОСНОВНИ ОТРАСЛИ НА УПОТРЕБА
масло, газ, петрохимикали, хранителна

промишленост, пулпа и хартия, химическа, гума и
пластмаса, автомобили, помощна дейност,
обслужване

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТИП Универсални работни ръкавици

КАТЕГОРИЯ Cat. III
ДЕБЕЛИНА 0,21 mm
ДЪЛЖИНА 300 mm
СРЪЧНОСТ

ЦВЯТ Синьо

ЧИФТОВЕ В ПАКЕТ/КАШОН 10/100
ДНК 1.5
ВИДОВЕ ОПАКОВКИ Плик с еврослот

МАТЕРИАЛ, В КОЙТО СЕ ПОТАПЯ Нитрил

СЪОТВЕТСТВИЕ

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

ХАРАКТЕРИСТИКИ

За сензорен

екран

Водоустойчив

ИЗПИТАН СЪГЛАСНО EN ISO 374-1:2016

Тестван

химикал

J K L O P T

Ниво на

пропускливост

6 6 2 4 6 6

Разлагане (в
%)

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

РАЗМЕР
АРТИКУЛ

№
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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