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Microflex® 93-823

OCHRONA PRZED CHEMIKALIAMI I CIECZAMI NITRYL ROZPRYSK

RODZAJ #

93-823 Nitryl

MATERIAŁ
POWŁOKI

CHWYTN-
OŚĆ

RODZAJE
MANKIE-
TÓW

KOLOR AQL
BEZ-
PUD-
ROWE

ROZMIAR
EN

DŁUGO-
ŚĆ W
MM

GRUBOŚĆ
MM PAKOWANIE

Teksturowane
końce
palców

Ściągaczem Niebieski 1.5 Tak
5.5 - 6, 6.5 -
7, 7.5 - 8,
8.5 - 9, 9.5 -
10

240 0.06

1000 rękawic w
kartonie
wysyłkowym
100 sztuk na
dystrybutor
10
dystrybutorów
w kartonie
wysyłkowym

OPIS
• Microflex 93-823 to najbardziej zaawansowane rękawice

zapewniające ochronę przed alergiami typu I i IV, które według
badań klinicznych ograniczają swędzenie i zaczerwienienia
związane z kontaktowym zapaleniem skóry. Przy produkcji
rękawic Microflex 93-823 nie są używane substancje
chemiczne (w tym katalizatory) o działaniu podrażniającym
skórę, dlatego rękawice mogą być bezpiecznie używane przez
osoby ze skłonnościami do reakcji alergicznych.

• Teksturowane palce oraz ograniczenie ilości substancji
powierzchniowo czynnych używanych przy produkcji rękawic to
czynniki zapewniające znakomitą chwytność podczas
wykonywania prac.

• Zwiększoną wrażliwość dotykową uzyskano dzięki
zastosowaniu cienkiego polimeru, przy czym we wnętrzu dłoni
rękawice mają grubość 0,06 mm, a na palcach — 0,10 mm.

• Wyjątkowo miękkie materiały zapewniają komfort i znakomite
dopasowanie, umożliwiając długotrwałe noszenie rękawic, a
tym samym zwiększenie wydajności pracy.

Ograniczenie ryzyka wystąpienia podrażnień u
użytkowników o wrażliwej skórze dłoni
PODSTAWOWE BRANŻE

NAJLEPSZE ZASTOSOWANIA
• Testy analityczne/pomiary
• Montaż i kontrola
• Przemysł biotechnologiczny
• Czyszczenie
• Przeprowadzanie analiz w miejscu przestępstwa
• Prace wymagające manipulowania niewielkimi i delikatnymi

częściami oraz materiałami
• Utrzymanie czystości and prace konserwacyjne
• Analizy laboratoryjne
• Lekkie prace montażowe
• Przygotowywanie produktów farmaceutycznych

KATEGORIA III


