
Mănuşă de protecţie chimică, 0,21 mm nitril, Cat. III, aprobate pentru manipularea produselor
alimentare, ambalate în perechi, fără latex

PROPRIETĂŢI

Nivel ridicat de protecţie
Priză bună

CARACTERISTICI

Impermeabile
Pentru ecran tactil
Aprobate pentru manipularea
produselor alimentare
Fără ftalaţi
Fără latex
Protecţie împotriva stropirii cu
substanţe chimice

MĂNUȘI PENTRU LUCRĂRI DE TOT FELUL
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PREVINE RISCUL DE
risc de infecţie, vătămări prin corodare, contact cu
murdăria, contact cu substanţe chimice, contact cu medii
ude, contact cu ulei şi grăsimi

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR
medii cu risc chimic, medii cu risc microbiologic, medii
corosive, medii ude, medii umede, medii uleioase şi
unsuroase, medii murdare

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE
lucrări agricole, asamblare, lucrări în tehnologia
substanţelor chimice, curăţare, decontaminare, lucrări din
industria pescuitului, manipularea alimentelor,
manipularea produselor alimentare, lucrări de hotel şi
restaurant, lucrări de bucătărie, lucrări de laborator,
lucrări de vopsire prin pulverizare, vopsire, lucrări
petrochimice, lucrări de reparaţii, salubrizare, învelire cu
ţigle

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE
oil, gas, petrochemical, food processing, pulp and paper,
chemical, rubber and plastic, automotive, facilities,
service

SPECIFICAŢIE

TIP Mănuși pentru lucrări de tot felul
CATEGORIE Cat. III
GROSIME 0,21 mm
LUNGIME 300 mm
DEXERIATE

CULOARE Albastru
PERECHI PER: PACHET/CUTIE 10/100
AQL 1.5
TIPURI DE AMBALAJE Pungă cu orificiu de agăţare
MATERIAL DE IMPREGNARE Nitril

CONFORMITATE

0598 TP TC 019:2011

EN ISO 374-
1:2016/Type A
JKLOPT

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

EN 420:2003
+A1:2009

CARACTERISTICI
Pentru ecran tactil Impermeabil

TEST CONFORM CU EN ISO 374-1:2016

Produs chimic
testat

J K L O P T

Nivel de
permeabilitate

6 6 2 4 6 6

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

MĂRIME ART. NR. 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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