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KEMIKAALIKINDLAD KINDAD

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

Nitriil/PVC

Ühekordselt
kasutatavad kindad

(paksus / pikkus)

Kemikaalidevastased 
kaitsekindad

(paksus / pikkus)

*) Keemilise kaitsekihi  
   eeldatav paksus

Vooderdatud
kemikaalidevastased 
kaitsekindad
Kattekihiga kindad
kootud joontega

(paksus / pikkus)

*) Keemilise kaitsekihi  
   eeldatav paksus

Nitriil
Nitriil, NBR on väga torkekindel kummimaterjal. Kaitseb
alifaatsete süsivesinike eest nagu pliivaba bensiin,
diislikütus, heksaan, nafta, lakibensiin ja oktaan. Samas
pakub see vähe kaitset aromaatsete süsivesinike vastu
nagu näiteks tolueen.

Lateks
Lateks/looduslik kumm, NR on väga elastne ja seda kasutatakse
meditsiiniliste ja majapidamiskinnaste valmistamiseks.
See ei kaitse paljude õlipõhiste lahustite vastu, kuid seda võib
kasutada kaitseks vesilahustuvate ainete eest, nagu näiteks
vesinikperoksiid, kaaliumhüdroksiid, glükool ja teatud happed.
Looduslik kumm sisaldab valku, mis võib mõnedel inimestel
põhjustada allergilisi reaktsioone.

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:  
Kat I kindad =  
väga piiratud kaitse. 
Sobivad toiduainete 
käitluse jaoks.

836  
0,12/240 mm 

Neopreen

837  
0,12/290 mm 

Neopreen

16  
0,34/350 mm 

Butüül

241  
0,68*/410 mm 

Neopreen/lateks

2311  
0,7*/320 mm 

Neopreen/lateks

2301  
0,7*/320 mm 

Neopreen/lateks

494 
0,5*/450 mm 

Neopreen 
CUT C

PVC (vinüül)
Polüvinüülkloriid, PVC, (vinüül) on materjal, mida kasutatakse  
ühekordsete õhukeste ja paksemate kemikaalikindlate kinnaste  
valmistamiseks. Sobib kasutada kaitseks kemikaalide vastu nagu  
fosforhape, vesinikperoksiid, naatriumhüdroksiid (kaustiline sooda)  
ja kaaliumhüdroksiid.

Neopreen ja butüül 
Neopreenkumm, CR on elastne ja suhteliselt 
kulumiskindel kummimaterjal, mis kaitseb akuhappe, 
äädikhappe, fosforhappe, vesinikkloriidhappe ning 
naatrium- ja kaaliumhüdroksiidi vastu. 
Butüülkumm IIR kaitseb aldehüüdide, glükooleetrite,
ketoonide ja hapete vastu. Butüül pakub sageli kaitset
seal, kus teised kummimaterjalid seda ei suuda.

PE
Polüetüleen on termoplast,  
mis on hea vastupidavusega pal-
jude kemikaalide vastu. Sellest  
valmistatud õhukesed, ühekord-
selt kasutatavad kindad sobivad 
kõige paremini lihtsamate 
toiduainete käitluse ja kergete 
koristamisülesannete jaoks.

Soe vooder

Sümbolite seletus


