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Microflex® 93-853

OCHRONA PRZED CHEMIKALIAMI I CIECZAMI NITRYL ROZPRYSK

STYLE #

93-853 Nitryl
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Teksturowane
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11.5 - 12

295 0.14 Zobacz niżej

DESCRIPTION
• Wydłużony mankiet zapewnia dodatkową ochronę nadgarstka i

przedramienia w środowiskach niebezpiecznych.
Zaawansowany skład nitrylu zapewnia do 3 razy większą
odporność na przekłucia niż w przypadku jednorazowych
rękawic lateksowych lub winylowych. W połączeniu z
najniższymi wskaźnikami ilości mikrootworów (AQL 0,65) te
rękawice pomagają w ustanawianiu nowych standardów w
dziedzinie ochrony. 

• Przy komponowaniu składu rękawic zadbano o to, by nie
przywierały do innych tworzyw, zapewniając pracownikom
zwiększenie wydajności i szybkości pracy, dzięki odporności
rękawic na kontakt z taśmami i substancjami klejącymi.

• Teksturowane palce zapewniają mocny, skuteczny chwyt oraz
znakomitą ochronę dłoni pracownika.

• W strukturze rękawic nie użyto naturalnej gumy lateksowej ani
pudru, by wspomóc ochronę przed alergiami, podrażnieniami
oraz wysuszeniem skóry.

Nitrylowe rękawice diagnostyczne do zabiegów
obarczonych wysokim ryzykiem
PRIMARY INDUSTRIES

IDEAL APPLICATIONS
• Testy analityczne/pomiary
• Montaż i kontrola
• Służby ratunkowe
• Analizy laboratoryjne
• Badania laboratoryjne
• Konserwacja wyposażenia i narzędzi
• Warsztaty lakiernicze
• Badanie pacjentów
• Produkcja w branży farmaceutycznej
• Przygotowywanie produktów farmaceutycznych
• Przemysł drukarski
• Ochrona przed krwią i innymi płynami ustrojowymi

KATEGORIA III

PACKAGING
500 rękawic w kartonie wysyłkowym; 50 rękawic w dystrybutorze;
10 dystrybutorów w kartonie wysyłkowym
Rozmiar 11.5-12: 400 rękawic w kartonie wysyłkowym; 40 rękawic
w dystrybutorze


