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BESKYTTELSE MOD KEMISKE RISICI

843  
0,06/240 mm

833  
0,10/240 mm

84301  
0,06/240 mm

84101  
0,10/240 mm

84501  
0,10/240 mm

848  
0,12/290 mm

858 / 85801  
0,15/280 mm

846  
0,19/290 mm

849  
0,19/290 mm

184A  
0,21/330 mm

186  
0,38/310 mm

18601  
0,38/330 mm

8145  
0,33/300 mm

8160 
0,5*/300 mm

8140 
0,38/300 mm

8150 
0,4/300 mm

81000 
0,8/300 mm

47A  
0,45/330 mm

48  
0,6/450 mm

7363 
0,3*/340 mm

CUT C

710 
0,3*/300 mm

7361 
0,3*/340 mm

7350 
0,3*/300 mm

7351 
0,3*/300 mm

71000 
0,2*/320 mm

Nitril/PVC

Engangshandsker

(tykkelse / længde)

Kemikalie
beskyttelseshandsker

(tykkelse / længde)

*) Estimeret tykkelse af  
   kemikalie  beskyttelseslaget

Forede/Flossede
kemikalie
beskyttelseshandsker
Dyppede handsker med
strikket foring

(tykkelse / længde)

*) Estimeret tykkelse af  
   kemikalie  beskyttelseslaget

Nitril
Nitril, NBR er et gummimateriale med høj modstand mod
gennemstikning. Beskytter mod alifatiske kulbrinter
som blyfri benzin, diesel, hexan, fotogen, terpentin og
oktan. Giver dårlig beskyttelse mod kulbrinter, som f.eks.
toluen.

Latex
Latex/naturgummi, NR har høj elasticitet og bruges indenfor
sygepleje og husholdningsarbejde. Materialet giver dårlig
beskyttelse mod de fleste kemikalier, men kan anvendes til
relativt ufarlige stoffer som brintoverilte, lud, glykol og visse
syrer. Naturgummi indeholder et protein, som nogle mennesker
kan være overfølsomme overfor.

555  
0,02/300 mm

558  
0,02/300 mm

02100  
0,062/400 mm

819A  
0,08/240 mm

825A  
0,10/240 mm

8190 
0,28/310 mm

12930 
0,3*/300 mm

12935 
0,3*/350 mm

10PG 
0,7*/350 mm

12945 
0,3*/450 mm

12910 
0,3*/700 mm

7370 
0,3*/300 mm

192 
0,5*/250 mm

239 
0,5*/250 mm

8175 
0,55/700 mm

620 
1,1*/300-320 mm

8170 
0,55/310 mm

8180 
0,45/310 mm

7390 
0,4*/300 mm

555 & 558:  
Cat. I handsker =  
meget begrænset 
beskyttelse.

836  
0,12/240 mm 

Neopren

837  
0,12/290 mm 

Neopren

16  
0,34/350 mm 

Butyl

241  
0,68*/410 mm 
Neopren/Latex

2311  
0,7*/320 mm 

Neopren/Latex

2301  
0,7*/320 mm 

Neopren/Latex

494 
0,5*/450 mm 

Neopren 
CUT C

PVC (Vinyl) 
Polyvinylklorid, PVC (vinyl) anvendes både til tynde engangshandsker  
og tykkere kemikaliebeskyttelseshandsker. Materialet kan anvendes til 
kemikalier som fosforsyre, brintoverilte samt kalium- og natriumhydroxid.

Neopren & Butyl 
Neoprengummi,CR, er et elastisk og relativt slidstærk
gummimateriale, som beskytter mod batterisyre,
fenoxisyrer, fosforsyre, saltsyre, samt natrium- og
kaliumhydroxid.
Butylgummi IIR beskytter mod aldehyder, glykolethere, 
ketoner og syrer. Butyl beskytter også ofte, hvor andre 
gummimaterialer fungerer mindre godt.

PE
Polyethylen er en  
termoplast, der godt kan 
tåle mange kemikalier, men 
til tynde engangshandsker 
egner det sig bedst til lettere 
levnedsmiddelhåndtering
og lette rengøringsopgaver.
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