
Rukavica chrániaca pred chemickými látkami, 0,21 mm nitril, Cat. III, schválené na manipuláciu s
potravinami, balené v pároch, neobsahujú latex

VLASTNOSTI

Vysoký stupeň ochrany
Dobrý úchop

FUNKCIE

Pre dotykové obrazovky
Schválené na manipuláciu s
potravinami
Neobsahujú ftaláty
Neobsahujú latex
Nepremokavé
Ochrana pred vyšplechnutím chemikálií

VŠESTRANNÉ PRACOVNÉ RUKAVICE

184A

Zistiť viac
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CHRÁNI PRED RIZIKOM
riziko infekcie, poleptanie, kontakt s nečistotami, kontakt
s chemikáliami, kontakt s navlhčenými materiálmi,
kontakt s olejom a tukom

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA
prostredia s chemickými rizikami, prostredia s
mikrobiologickými rizikami, žieravé prostredia, mokré
prostredia, vlhké prostredia, olejnaté a mastné prostredia,
nečisté prostredia

HLAVNÉ OBLASTI POUŽITIA
poľnohospodárska práca, montáž, práca s chemickými
technológiami, upratovanie, dekontaminácia, práca v
rybárskom priemysle, manipulácia s jedlom, manipulácia s
potravinami, práca v hotelovom a reštauračnom
priemysle, práca v kuchyni, laboratórna práca, striekanie
farby, maľovanie, práca v petrochemickom priemysle,
opravárenstvo, sanitácia, dláždenie

HLAVNÉ PRIEMYSELNÉ ODVETVIA POUŽITIA
ropa, plyn, petrochemický priemysel, spracovanie
potravín, celulóza a papier, chemický priemysel, guma a
plast, automobilový priemysel, hygienické zariadenia,
servis

ŠPECIFIKÁCIE

TYP Všestranné pracovné rukavice
KATEGÓRIA Cat. III
HRÚBKA 0,21 mm
DĹŽKA 300 mm
OBRATNOSŤ

FARBA Modrá
PÁROV NA: ZVÄZOK/KARTÓN 10/100
AQL 1.5
TYPY OBALOV Vrecko so závesným otvorom typu „euro“
MATERIÁL MÁČANIA Nitril

SÚLAD

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

FUNKCIE
Pre dotykové
obrazovky

Nepremokavé

TESTOVANÉ PODĽA EN ISO 374-1:2016

Testovaná
chemikália

J K L O P T

Úroveň

presiaknutia
6 6 2 4 6 6

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

VEĽKOSŤ Č. TOV. 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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