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Materiał rękawic
Neopren (Materiał powłoki)•
nd. (Materiał wyściółki)•

Możliwe składniki szkodliwe
Substancje uczulające

Brak substancji uczulających•

Rozporządzenie Reach 1907/2006
Więcej informacji można znaleźć w oświadczeniu o zgodności z
rozporządzeniem REACH na stronie internetowej firmy Ansell

Właściwości
Znakomite właściwości fizyczne•
Wyjątkowa sprawność manualna w obszarze palców•
Rękawice są chlorowane na zewnątrz, a wewnątrz mają
powłokę poliuretanową

•

Zawiera silikon•

Wyniki testów EN
Cieczoodporność:
Dopuszczalny poziom jakości 0.65 lub poziom wydajności wg
norm EN 3
Chemical permeation:
Więcej informacji na temat przenikalności chemicznej można
uzyskać na stronie internetowej firmy Ansell.

Zgodność z normami europejskimi
Rękawice są zgodne z wymogami europejskiej dyrektywy
89/686/EWG oraz norm europejskich EN 420:2003 + A1:2009
oraz EN 374:2003
Zostały ujęte w kategorii „Konstrukcja złożona” (= ochrona
przed śmiertelnymi zagrożeniami).
Świadectwo badania typu EC oraz kontrola jakości EC produktu
końcowego przeprowadzona przez

Centexbel
Technologiepark 7
B-9052 Zwijnaarde

Zastosowania — ograniczenia dotyczące użytkowania
Ochrona dłoni i produktu
Nie wolno używać w charakterze ochrony mechanicznej ani
długotrwałej ochrony chemicznej
Rękawice zapewniają ochronę przed skażeniem radioaktywnym
poza pomieszczeniami zamkniętymi

Przechowywanie
Nie wystawiać na działanie źródeł ozonu i otwartego ognia.
Nie wystawiać na bezpośrednie działanie światła słonecznego;
przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

Materiał

wyściółki

Materiał

powłoki

Chwytność Rodzaje

mankietów

GruboŚĆ

mm

Bezpudrowe AQL

(EN374)

Kolor Rozmiar EN Długość w

mm

Pakowanie

nd. Neopren Chropowate

opuszki

Zawinięty 0.175 Tak 0.65 Zielony 6, 6.5, 7, 7.5,

8, 8.5, 9

310 Zobacz niżej

Opakowanie
Bulk pack: 20 right and left hand gloves are packed in separate compartments in an easy-to-open polybag with perforated line opening; 1 polybag per vacuum sealed

polybag; 2 polybags per vacuum sealed master polybag, 5 master polybags per case liner 200 pairs per carton. All packaging is printed with cleanroom-compatible IPA-

resistant ink. The gloves are triple-bagged for superior contamination control.
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