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CHNGHD – M, L, XL // 87200, 87201, 87202 //  PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nitril Gloves Heavy Duty
Rukavice do těžkých podmínek

CHARAKTERISTIKA:
Ochranné jednorázové rukavice 28 cm v tloušťce vrstvy 0,2 mm na 

jedno použití,  s válcovaným okrajem prstů, odpovídající normě EN 374. 

Výrobek je charakterizován zvýšenou chemickou a mechanickou 

odolností, poskytuje ochranu proti širšímu spektru nebezpečných látek 

při krátkodobém kontaktu, neobsahuje látky vyvolávající alergii. Jsou 

vysoce pružné a poskytují výjimečné pohodlí. Schváleno v souladu s 

EU 135/2004 pro manipulaci a zpracování potravin. Neobsahují přírodní 

latex, jsou bez pudru, odolné proti různým cytostatikům, odolné proti 

virům podle ASTM F1671: 2007. Povrch rukavic je bez silikonu. Jsou 

balené v praktickém dávkovači pro hygienické individuálního vyjímání.

Slouží jako zdravotnický prostředek ve smyslu směrnice 93/42 / EHS

APLIKACE:
Typické použití v chemickém a potravinářském průmyslu, při 

průmyslovém čištění a údržbě, v laboratoři, při výzkumu, v lékařském, 

farmaceutickém, počítačovém a elektronickém průmyslu.

SPECIFIKACE:
Popis: jednorázové nitrilové

rukavice s manžetou

Barva: modrá

Délka: 280 – 290 mm

Odolnost proti pronikání 

chemických látek: EN 374-3

Velikosti : M, L, XL

SKLADOVÁNÍ: 
V chladu a suchu na neurčito

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST: 
Vezměte, prosím, na vědomí 

údaje o bezpečnosti, které jsou 

uvedeny v bezpečnostním listu 

výrobce.

PROHLÁŠENÍ: uvedené informace jsou založeny na objektivním testování, zkušenosti a výzkumu naší firmy, jsou však všeobecné

a neobsahují záruky. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících tyto údaje mohou mít jen nezávazný charakter. Každý uživatel je povinen se

přesvědčit v jednotlivých případech o vhodnosti použití vlastními zkouškami a testy, vyzkoušením produktu na nenápadných místech nebo

výrobou vzorku. Vyhrazujeme si veškerá práva činit změny v zájmu zlepšení nebo dalšího vývoje výrobku.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!

NÁZEV SKLADOVÝ KÓD BALENÍ ČÍSLO VÝROBKU

NITRIL GLOVES HEAVY DUTY CHNGHD - M, L, XL 50 KS/balení 87200,87201,87202

EN374:2003               EN374-2:2003              EN374-2:2003 EN388                       EN407                        EN511 

NORMY:


