AlphaTec® Solvex®
37-185

DATE TEHNICE

Nitril

Data tipăririi 22-10-2019

Materialul mănuşii
• Nitril (Material de acoperire)
• Nepluşată (Materialul căptuşelii)
Posibile ingrediente nocive
Sensibilizatori
• Zinc dietilditiocarbamat
Doar un număr foarte mic de utilizatori pot fi sensibilizaţi la
acest ingredient din mănuşă şi deci pot contracta reacţii iritante
şi/sau alergice la contact.
Regulamentul Reach 1907/2006
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi declaraţia REACH de
pe pagina web Ansell
Proprietăţi
• Excelente proprietăţi fizice
• Dexteritate bună
Date de testare EN
Impermeabilitate:
Nivel acceptabil de calitate 0.65 sau nivel de performanţă EN 3
Chemical permeation:
Pentru informaţii suplimentare privind penetrarea chimică,
consultaţi pagina web Ansell
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Conformitate europeană
Mănuşi conform cerinţelor Directivei europene 89/686/CEE şi
standardelor europene EN 420:2003 + A1:2009 şi 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
Sunt clasificate drept „construcţie complexă” (= protecţie faţă de
riscurile mortale).
Certificat de examinare tip CE şi control de calitate CE pentru
produsul final de către
Centexbel Technologiepark 7 B-9052 Zwijnaarde
Mănuşi conforme cerinţelor Regulamentului european
1935/2004 „Materiale şi articole care vin în contact cu produsele
alimentare” şi Regulamentul european 2023/2006 „Bune practici
de fabricaţie pentru materialele şi articolele care vin în contact
cu produsele alimentare”. Pentru informaţii suplimentare privind
compatibilitatea cu alimentele, consultaţi Declaraţia Ansell de
conformare a produsului pentru alimente.
Aplicaţie - Limitări ale utilizării
A nu se utiliza la flăcări sau la temperaturi < - 25 °C sau > 100
°C
Protecţia mâinii
Necorespunzătoare pentru hidrocarburi aromatice, solvenţi
cloruraţi şi numeroase cetone
Adecvată pentru contactul cu orice aliment
Depozitare
• A se feri de sursele de ozon sau aprindere. A se feri de
lumina directă a soarelui; a se păstra într-un loc uscat şi
răcoros.
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Stil manşetă

Culoare

AQL

Dimensiuni EN

Lungime (mm)

Ambalare

Mănuşă lungă

Verde

0.65

7,8,9,10,11

455

1 pereche într-o pungă;

nisipoasă

12 pungi într-o cutie de
carton
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