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TouchNTuff® 83-300 83-500

OCHRANA PRODUKTŮ POLYISOPREN POSTŘIK
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Polyisopren Hladký
povrch Obroubená 0,21 Ano 1.0 Bílá 5.5, 6, 6.5, 7,

7.5, 8, 8.5, 9 305-310 Viz. níže

83-300
N.A. Polyisopren Hladký

povrch Obroubená 0.21 Ano 1.0 Bílá 5.5, 6, 6.5, 7,
7.5, 8, 8.5, 9 305-310 Viz. níže

DESCRIPTION
• Rukavice TouchNTuff® 83-300 jsou vyrobeny ze 100%

polyisoprenu, takže neobsahují žádný přírodní latex a
minimalizují riziko alergie Typu I.

• Pružnost ultra jemné polyisoprenové vrstvy a nová
ergonomická forma poskytují padnutí na ruce jako druhá kůže a
větší pohodlí. Uživatelé mohou nosit rukavice déle, než pocítí
únavu rukou.

• Polyisopren poskytuje zcela stejnou citlivost, jakou má přírodní
latex.

• Protiskluzový povrch poskytuje vynikající úchop při manipulaci
s mokrými předměty a pomáhá předcházet vyklouznutí z ruky.

• Zlepšené polymerové povrstvení uvnitř rukavic umožňuje
snadné navlékání na suché i vlhké ruce. Design a tloušťka
umožňují jednoduché a pohodlné nošení dvojích rukavic.

FEATURED TECHNOLOGY

SureFit

Polyisoprenové rukavice. Pohodlné rukavice bez latexu
PRIMARY INDUSTRIES

IDEAL APPLICATIONS
• Manipulace s pytli obsahujícími „aktivní“ i „neaktivní“ materiály
• Příprava a lisování tablet
• „V“ míchač pro míchání pevných látek a barviv
• Vlhké chemikálie, částice a analytické testování
• Míchání kapalin
• Filtrace
• Výroba injekčních vakcín
• Analytické měření
• Peletování a výroba tablet

KATEGORIE III

PACKAGING
83-300:
20 pravých a levých rukavic balených v separátních oddílech v
polyetylénovém sáčku;
1 polyetylénový sáček na vakuově zatavený polyetylénový sáček;  
2 polyetylénové sáčky na hlavní vakuově zatavený sáček,
5 hlavních polyetylénových sáčků v krabici;
200 párů na karton83-500:
Balení po párech: rukavice jsou baleny po jednom páru v
polyetylénovém sáčku, zatavené v polyetylénovém obalu; 10 párů v
zataveném polyetylénovém sáčku; 5 zatavených polyetylénových
sáčků v hlavním sáčku; 4 hlavní sáčky v krabici; 200 párů na
karton.
Všechny obaly jsou potištěny inkoustem odolným proti IPA, který je
kompatibilní s čistým prostředím.
Polyetylénové sáčky se snadno otevírají roztržením.
Rukavice jsou v trojitém obalu pro vynikající prevenci kontaminace.


