ActivArmr® 78-202

DATE TEHNICE

Scopuri speciale

Data tipăririi 20-10-2019

Materialul mănuşii
• PVC (Material de acoperire)
• Acrilic (Materialul căptuşelii)
• Spandex (Materialul căptuşelii)
Posibile ingrediente nocive
Sensibilizatori
• Fără sensibilizatori
Regulamentul Reach 1907/2006
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi declaraţia REACH de
pe pagina web Ansell
Proprietăţi
• Dexteritate bună
• Bună priză uscată
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Materialul căptuşelii
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Conformitate europeană
Mănuşi conform cerinţelor Directivei europene 89/686/CEE şi
standardelor europene EN 420:2003 + A1:2009 şi EN 388:2003
Sunt clasificate drept „construcţie intermediară” (= protecţie faţă
de riscurile intermediare).
Certificat de examinare tip 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 chimicale; mănuşa nu este impermeabilă
A nu se utiliza la flăcări şi nici la temperaturi > 70 °C
Protecţia mâinii - aplicaţii în condiţii uşoare.
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.

Finisare

Stil manşetă

Culoare

acoperire
Tricotate

Acrilic

10

PVC

Spandex

Cu puncte pe

Manşetă

partea palmei

tricotată

Albastru

Dimensiuni

Lungime

EN

(mm)

7,9
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Ambalare

1 pereche într-o
pungă; 144 perechi
într-o cutie de carton
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