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TouchNTuff® 73-300 73-500

OCHRONA PRZED CHEMIKALIAMI I CIECZAMI NEOPREN ROZPRYSK

RODZAJ #

73-300
Neopren/
Kauczuk
chloropre-
nowy

MATERI-
AŁ
POWŁOKI

MATERI-
AŁ
WYŚCI-
ÓŁKI

CHWYT-
NOŚĆ

RODZAJE
MANKIE-
TÓW

KOLOR AQL
BEZ-
PUD-
ROWE

ROZMIAR
EN

DŁUGO-
ŚĆ W
MM

GRUBO-
ŚĆ MM

PAKO-
WANIE

nd. Gładkie Zawinięty Kremowy 1.0 Tak 5.5, 6, 6.5, 7,
7.5, 8, 8.5, 9 305 0.13 Zobacz

niżej

73-500
Neopren/
Kauczuk
chloropre-
nowy

nd. Gładkie Zawinięty Kremowy 1.0 Tak 5.5, 6, 6.5, 7,
7.5, 8, 8.5, 9 305 0.13 Zobacz

niżej

OPIS
• Nowy skład zapewnia niezrównaną wrażliwość dotykową

podczas stosowania dwóch warstw rękawic oraz przy
zastosowaniach w środowisku suchym, ponieważ polimer ma
grubość 0,13 mm (5 mili).

• Rękawice są produkowane z zastosowaniem ergonomicznie
zaprojektowanych form osobnych dla prawej i lewej dłoni, co
sprawia, że są znakomicie dopasowane i wygodne, a dłonie
mniej się w nich męczą i są mniej napięte.

• Rękawice są wykonane w 100% z polichloroprenu i zapewniają
ochronę przed rozpryskami szerokiej gamy chemikaliów.

• Przy ich produkcji nie jest używana naturalna guma lateksowa
ani katalizatory chemiczne, dzięki czemu obniżone jest ryzyko
wystąpienia alergii skórnych typu I oraz IV.

• Dzięki technologii Ansell SureFit Technology wyeliminowano
zwijanie się mankietu, co zapewnia jeszcze skuteczniejszą
ochronę.

• Poliuretanowa wyściółka wewnętrzna ułatwia zakładanie
rękawic na suche lub mokre dłonie.

• Krój rękawic oraz grubość polimeru ułatwiają stosowanie
podwójnej warstwy rękawic oraz zwiększają komfort. Na
kremowym kolorze widoczne są uszkodzenia, gdy rękawice
stosowane są w połączeniu z rękawicami w innym kolorze.

• Dostępne są dwie wersje: Rękawice TouchNTuff® 73-300
niesterylne oraz rękawice TouchNTuff® 73-500 sterylne.

ZASTOSOWANA TECHNOLOGIA

SureFit

Rękawice neoprenowe zapewniające wrażliwość
dotykową. Nowy komfort podczas stosowania
podwójnej warstwy rękawic oraz w zastosowaniach na
sucho.
PODSTAWOWE BRANŻE

NAJLEPSZE ZASTOSOWANIA
• Testy analityczne/pomiary
• Blistrowanie
• Konserwacja wyposażenia i narzędzi
• Peletyzacja i wytłaczanie leków
• Praca przy szczepionkach/substancjach przeznaczonych do

wstrzyknięć i praca w otoczeniu sterylnym
• Ważenie i dozowanie
• Sporządzanie mieszanin płynów
• Wypadki z udziałem cieczy/ sprzątanie
• Synteza substancji organicznych i innych
• Przygotowanie do pracy i obsługa tabletkarki
• Mieszanie materiałów stałych i pigmentów w mieszarkach w

kształcie litery V

KATEGORIA III

PAKOWANIE
Jedna para na saszetkę PE w szczelnie zamkniętej kopercie PE;
10 par na zewnętrzny woreczek PE;
5 zewnętrznych zgrzewanych woreczków PE na worek zbiorczy
PE;
4 zgrzewane worki zbiorcze PE w pełnym kartonie;
200 par w kartonie.


