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Nyomtatás dátuma 22-10-2019

Kesztyű anyaga
• Nitril (Bevonóanyag)
• Pamutbolyhozás (Bélésszövet)

Európai megfelelőség
A kesztyűk megfelelnek a 89/686/EGK európai irányelv,
valamint az EN 420:2003 + A1:2009 és EN388:2003,
EN374:2003 micro organism, EN374:2003 chemical resistant,
EN ISO 374-1:2016 A, EN ISO 374-5:2016 Micro organisms,
EN388:2016 szabványok előírásainak.
A besorolásuk „Komplex felépítés” (= Halálos veszélyekkel
szembeni védelem).
A kész termék EK típusvizsgálati tanúsítványát kiállította,
valamint az EK minőségellenőrzést végezte:
Centexbel Technologiepark 7 B-9052 Zwijnaarde
A kesztyűk megfelelnek az 1935/2004 „Élelmiszerekkel
érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak” és a 2023/2006 „Az
élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő
anyagokra és tárgyakra vonatkozó helyes gyártási gyakorlatról”
európai rendeletek követelményeinek. Az élelmiszeripari
megfelelőségről lásd az Ansell Élelmiszeripari
termékmegfelelőségi nyilatkozatát.

Potenciálisan káros összetevők
Érzékenységet kiváltó anyagok
• Cink dietiltiokarbamát
A felhasználóknak csak nagyon kis száma lehet érzékeny a
kesztyű ezen összetevőjére, ami miatt irritációs és/vagy
allergiás reakció léphet fel nála.
1907/2006 Reach szabályozás
További információért olvassa el a REACH nyilatkozatot az
Ansell webhelyén
Jellemzők
• Kiváló kényelem
• Kiváló fizikai tulajdonságok
• Jó mozgathatóság
• Jó száraz és nedves fogás
EN teszteredmények
Folyadékállóság:
0.65 elfogadható minőségszint vagy 3 EN teljesítményszint
Chemical permeation:
A vegyi védelemmel kapcsolatban további információt az Ansell
webhelyén talál
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Alkalmazás - a használatra vonatkozó korlátozások
Ne használja láng ellen és < -25 °C és > 100 °C
hőmérsékleteken
Kézvédelem
Rossz teljesítmény aromás szénhidrogének, klórozott
oldószerek és ketonok ellen
Tárolás
• Ózon- és gyújtóforrásoktól távol tartandó. Tartsa távol a
közvetlen napfénytől; tárolja hűvös és száraz helyen.
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