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Polyisopren Datum vytištění  31-08-2017

Materiál rukavic
Polyisopren (Materiál povrstvení)•
N.A. (Materiál podšívky)•

Možné škodlivé ingredience
Senzitizéry

Diisopropyl Xanthogen Polysulphide•
Zinek-dibutyldithiokarbamát•
Zinek-diethyldithiokarbamát•
Zinek-2-merkaptobenzothiazol•
Sodium Dibutyldithiocarbamate•
Difenylguanidin•

Pouze velmi malý počet uživatelů může být citlivý na tuto složku
rukavic a může se u nich vyskytnout podráždění a/nebo
alergické kontaktní reakce.

Nařízení Reach 1907/2006
Pro více informací nahlédněte, prosím, do prohlášení REACH
na webových stránkách Ansell

Vlastnosti
Vynikající fyzikální vlastnosti•
Vynikající pohodlí•
Vynikající odolnost proti propíchnutí•
Bez silikonu a změkčovadel•
Žádné latexové proteiny: nízké riziko kožní alergie typu I•

Data testů dle EN
Odolnost proti kapalinám:
Akceptovatelná úroveň kvality 1.0 nebo úroveň výkonu dle EN 2
Chemical permeation:
Pro více informací o prostupování chemikálií, prosíme, navštivte
webové stránky Ansell

Shoda s evropskou legislativou
Rukavice splňují požadavky evropské Směrnice 89/686/EHS a
evropských norem EN 420:2003 + A1:2009 a EN 374:2003
Jsou zařazeny do kategorie „Komplexní design“ (= ochrana
proti smrtelným rizikům).
Atestační certifikát typu EC vystavil a kontrolu kvality dle EC pro
finální produkt provedl

Centexbel
Technologiepark 7
B-9052 Zwijnaarde

Aplikace - omezení použití
Nepoužívejte jako ochranu proti horku nebo chladu
Nepoužívejte pro mechanickou nebo prodlouženou chemickou
ochranu
Rukavice chrání proti radioaktivní kontaminaci vně izolačních
schránek

Skladování
Chraňte před ohněm a zdrojem ozónu.
Chraňte před přímým slunečním zářením; skladujte na
chladném a suchém místě.
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Barva Velikost EN Délka mm Balení

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

Balení
The glove is packaged one pair per poly wallet, sealed in a poly envelope; 10 pairs per sealed polybag; 5 sealed polybags per master polybag; 4 master polybags per lined

carton; 200 pairs per carton. All packaging is printed with cleanroom-compatible IPA-resistant ink. The polybags have an easy-tear opening. The gloves are triple-bagged for

superior contamination control.
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