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OCHRONA PRZED SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI

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

7361 
0,3*/340 mm

7350 
0,3*/300 mm

7351 
0,3*/300 mm

71000 
0,2*/320 mm

Nitryl/PCW

Rękawice jednorazowe

(grubość / długość)

Rękawice chemiczne

(grubość / długość)

*) Podana grubość jest   
   wartością szacunkową

Rękawice wzmacniane
dzianinową wyściółką

(grubość / długość)

*) Podana grubość jest   
   wartością szacunkową

Nitryl
Nitryl (NBR) to materiał gumowy o wysokiej odporności 
na przekłucia. Chroni przed węglowodorami alifatycznymi, 
takimi jak benzyna bezołowiowa, olej napędowy, heksan, 
parafina i oktan. Słabo chroni jednak przed węglowodorami 
aromatycznymi, np. toluenem.

Lateks
Lateks/guma naturalna (NR) to bardzo elastyczny materiał,
dlatego używa się go do produkcji rękawic przeznaczonych
dla służby zdrowia i do prac domowych. Słabo chroni on
przed rozpuszczalnikami na bazie oleju, ale dobrze przed
substancjami rozpuszczalnymi w wodzie, takimi jak woda
utleniona, wodorotlenek potasu, glikol i niektóre kwasy.

555  
0,02/300 mm

558  
0,02/300 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

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

836  
0,12/240 mm 

Neopren

837  
0,12/290 mm 

Neopren

16  
0,34/350 mm 

Butyl

241  
0,68*/410 mm 

Neopren/lateks

2311  
0,7*/320 mm 

Neopren/lateks

2301  
0,7*/320 mm 

Neopren/lateks

494 
0,5*/450 mm 

Neopren 
CUT C

PCW (winyl)
Polichlorek winylu (PCW, winyl) jest używany do produkcji
zarówno cienkich, jednorazowych rękawic, jak i grubszych
rękawic ochronnych zabezpieczających przed substancjami
chemicznymi. Zabezpiecza on przed działaniem takich
substancji chemicznych, jak kwas fosforowy, woda
utleniona, wodorotlenek sodu i wodorotlenek potasu.

Neopren i butyl 
Guma neoprenowa (CR) to elastyczny i względnie 
wytrzymały materiał gumowy, który chroni przed kwa-
sem akumulatorowym, kwasami fenolowymi, kwasem 
fosforowym, kwasem solnym oraz wodorotlenkiem sodu 
i potasu.
Guma butylowa (IIR) chroni przed aldehydami, eterami 
glikolu, ketonami i kwasami. Butyl często zapewnia 
ochronę w sytuacjach, w których inne materiały gumowe 
sprawdzają się gorzej.

Polietylen
Nadaje się do  
kontaktu z żywnością.
Kat. I rękawic =
bardzo ograniczone
właściwości ochronne.

Ciepła podszewka

Objaśnienie symboli


