
Izjemno trpežna rokavica iz nitrila za vsestransko delo in enkratno uporabo. Zelo debel 0,19-mm nitril
z daljšim zavihkom za daljšo zaščito pred olji, topili in drugimi kemikalijami. Brez sredstva, ki poveča
hitrost kemijske reakcije, in lateksa za manjše tveganje alergije. Primerno za uporabo pri rokovanju s
hrano. Zaščita pred virusom

LASTNOSTI

Zelo trpežne
Dobro prileganje
Dober oprijem
Dobra občutljivost konic prstov
Fleksibilne
Visoka stopnja zaščite

ZNAČILNOSTI

Vodotesno
Zaščita pred brizganjem kemikalij
Visoka odpornost na prebadanje v
primerjavi s podobnimi rokavicami
Odobreno za delo z živili
Za zaslone na dotik
Posebej dolge
Brez ftalatov
Brez lateksa

ROKAVICE ZA ENKRATNO UPORABO
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PREPREČUJE TVEGANJE
nevarnost okužb, stik z umazanijo, stik z vlago

GLAVNA OKOLJA UPORABE
okolja z mikrobiološkim tveganjem, zdravju nevarna okolja,
enkratna uporaba, mokra okolja, vlažna okolja, oljnata in
mastna okolja, umazana okolja, zahtevna okolja

GLAVNA PODROČJA UPORABE
montaža, nega, čiščenje, ravnanje s hrano, ravnanje z živili,
zdravstveno varstvo, hotelska in restavracijska dela,
kuhinjska dela, laboratorijsko delo, pleskarska dela s
pršenjem barve, pleskarstvo, popravila, varnostna in
policijska dela, storitvena dela

GLAVNE PANOGE UPORABE
naftna, plinska, petrokemična industrija, predelava živil,
kemična, hotelirstvo, restavracije, bari, storitve

VRSTA DELA
Tanke

KEMIČNA ODPORNOST
Skladno s standardom EN 16523-1:2015. Za podrobnosti
se obrnite na družbo Ejendals.

SPECIFIKACIJA

VRSTA Rokavice za enkratno uporabo
KATEGORIJA Cat. III
DEBELINA 0,19 mm
DOLŽINA 290 mm
SPRETNOST

NOTRANJOST Brez pudra
BARVA Črna
KOLIČINA NA PAKET 50 kosi
PAKIRANJA PO: SVEŽENJ/ŠKATLA Se ne prodaja v
svežnju/10
SRK 1.5
VRSTE EMBALAŽE Škatla
MATERIAL ZA POTOPITEV Nitril

SKLADNOST

2777 TP TC 019:2011

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

EN ISO 374-5:2016
Virus

EN 420
+A1

FDA compliant material

FUNKCIJE
Za zaslone na dotik Vodotesno

PREIZKUS PO STANDARDU EN ISO 374-1:2016

Preizkušena
kemična snov

J K O P T

Stopnja
prepustnosti

3 6 2 3 5

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

VELIKOST ŠT. IZD. 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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