TouchNTuff® 93-300 93-700
Jednorazowe

Nitryl

Rozprysk
NAJLEPSZE ZASTOSOWANIA

•
•
•
•
•

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

PODSTAWOWE BRANŻE

NORMY I CERTYFIKACJE
EN ISO 374- EN ISO 374EN374:2003 EN374:2003 EN421:2010 1:2016Type B
5:2016

JKPT

KATEGORIA III

DODATKOWE WŁAŚCIWOŚCI

Mocne rękawice nitrylowe bez naturalnej gumy lateksowej.
Jednorazowe
OPIS

•
•
•
•
•

Zapewniają skuteczniejszą ochronę przed różnego rodzaju chemikaliami niż jakiekolwiek
inne jednorazowe rękawice nitrylowe.
Rękawice wykonane z nitrylu, zapewniające trzykrotnie większą odporność na przebicia
niż standardowe rękawice lateksowe.
Zapewniają użytkownikom wyższy poziom komfortu oraz skuteczniejszą ochronę
przedramienia (wydłużony mankiet).
Rękawice nie zawierają białek naturalnej gumy lateksowej i mogą je bezpiecznie nosić
użytkownicy z alergią na lateks (typu I).
93-700: każda rękawica jest po wyprodukowaniu czyszczona, są one pakowane parami i
sterylizowane.

Antystatyczne Bez silikonu

INFORMACJE O PRODUKCIE
Materiał powłoki

Nitryl

Chwytność

Teksturowane końce palców

Rodzaje mankietów

Zawinięty

Grubość (mm)

0.13

Dodatkowe właściwości

Antystatyczne
Bez silikonu

Kolor

Zielony

AQL

1.5

Rozmiary EN

6.5 - 7,7.5 - 8,8.5 - 9,9.5 - 10

Długość (mm)

300

OPAKOWANIE
93-700: Rękawice są pakowane parami w etui PE i zgrzewane koperty PE; 10 par na zgrzewany
woreczek PE; 5 zgrzewanych woreczków PE na worek zbiorczy PE; 4 worki zbiorcze PE w
pełnym kartonie; 200 par na karton. Wszystkie nadruki są wykonywane przy użyciu zgodnego z
normami pomieszczenia sterylnego, odpornego na alkohol izopropylowy tuszu. Rękawice są
pakowane w potrójne torebki w celu uzyskania jak najlepszej ochrony przed skażeniem. Torebki
PE można łatwo otworzyć, oddzierając ich brzeg.93-300: 50 rękawic zapakowanych próżniowo
w woreczki PE bez nadruku; po dwa woreczki zawierające 50 rękawic każdy w zbiorczym worku
PE. 10 zbiorczych worków PE na warstwę w opakowaniu wewnątrz opakowania
wysyłkowego/kartonu. Łącznie 1000 rękawic na karton zewnętrzny.
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