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TouchNTuff® 83-300 83-500

OCHRONA PRODUKTU POLIIZOPREN ROZPRYSK
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DESCRIPTION
• Wykonane w 100% z poliizoprenu rękawice TouchNTuff®

83-300 nie zawierają naturalnej gumy lateksowej, co ogranicza
ryzyko wystąpienia alergii typu I.

• Rozciągliwość wyjątkowo delikatnej emulsji poliizoprenowej
oraz nowy ergonomiczny kształt sprawiają, że rękawice są
dopasowane niczym druga skóra i zapewniają wyższy komfort.
Użytkownicy mogą nosić rękawice dłużej, zanim zaczną
odczuwać zmęczenie dłoni.

• Poliizopren zapewnia wrażliwość dotykową porównywalną do
naturalnej gumy lateksowej.

• Antypoślizgowe wykończenie zapewnia znakomitą chwytność,
nawet podczas pracy z mokrymi przedmiotami, oraz zapobiega
wyślizgiwaniu się przedmiotów.

• Wzmocniona powłoka polimerowa wewnątrz rękawic ułatwia ich
zakładanie zarówno suchymi, jak i wilgotnymi dłońmi. Krój oraz
grubość rękawic umożliwia łatwe i wygodne stosowanie ich
podwójnej warstwy.

FEATURED TECHNOLOGY

SureFit

Rękawice poliizoprenowe. Wygodne rękawice bez
lateksu
PRIMARY INDUSTRIES

IDEAL APPLICATIONS
• Obsługa pojemników zawierających materiał „aktywny” i

„nieaktywny”
• Przygotowanie do pracy i obsługa tabletkarki
• Mieszanie materiałów stałych i pigmentów w mieszarkach w

kształcie litery V
• Testy ciekłych substancji chemicznych, testy cząsteczkowe i

analityczne
• Sporządzanie mieszanin płynów
• Procesy filtrowania
• Praca przy szczepionkach przeznaczonych do wstrzyknięć
• Pomiary analityczne
• Peletyzacja i produkcja tabletek

KATEGORIA III

PACKAGING
83-300:
20 rękawic prawych i lewych umieszczonych w osobnych
przegrodach w woreczku PE;
1 woreczek PE w woreczku PE pakowanym próżniowo;
2 woreczki PE w zbiorczym worku PE pakowanym próżniowo,
5 zbiorczych worków PE na warstwę w opakowaniu;
200 par w kartonie83-500:
Pakowane parami: Rękawice są pakowane parami w etui PE i
zgrzewane koperty PE; 10 par na zgrzewany woreczek PE; 5
zgrzewanych woreczków PE na zbiorczy worek; 4 worki zbiorcze
na warstwę w opakowaniu; 200 par na karton.
Wszystkie nadruki są wykonywane przy użyciu zgodnego z
normami pomieszczenia sterylnego, odpornego na alkohol
izopropylowy tuszu.
Torebki PE można łatwo otworzyć, oddzierając ich brzeg.
Rękawice są pakowane w potrójne torebki w celu uzyskania jak
najlepszej ochrony przed skażeniem.


