TouchNTuff® 83-500

DATE TEHNICE

Poliizopren

Data tipăririi 20-09-2019

Materialul mănuşii
• Poliizopren (Material de acoperire)
• Nu este cazul (Materialul căptuşelii)

Conformitate europeană
Mănuşi conform cerinţelor Directivei europene 89/686/CEE şi
standardelor europene EN 420:2003 + A1:2009 şi EN374:2003
low chemical resistant, EN374:2003 micro organism,
EN421:radioactive contamination, EN ISO 374-1:2016 B, EN
ISO 374-5:2016 Micro organisms
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

Posibile ingrediente nocive
Sensibilizatori
• Diisopropyl Xanthogen Polysulphide
• Difenil guanidină
• Sodium Dibutyldithiocarbamate
• Dibutilditiocarbamat de zinc
• 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.

Aplicaţie - Limitări ale utilizării
A nu se utiliza la căldură sau frig
A nu se utiliza pentru protecţie mecanică şi nici pentru protecţie
chimică prelungită
Mănuşa protejează faţă de contaminarea radioactivă în afara
incintelor de siguranţă

Regulamentul Reach 1907/2006
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi declaraţia REACH de
pe pagina web Ansell
Proprietăţi
• Confort excelent.
• Excelente proprietăţi fizice
• Excelentă rezistenţă la perforare
• Lipsit de silicon şi plastifianţi
• Fără proteine din latex: risc redus de alergie cutanată tip I

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.

Date de testare EN
Impermeabilitate:
Nivel acceptabil de calitate 1.0 sau nivel de performanţă EN 2
Chemical permeation:
Pentru informaţii suplimentare privind penetrarea chimică,
consultaţi pagina web Ansell

Material de

Concept de priză

Stil manşetă

Grosime (mm)

Culoare

AQL

Dimensiuni EN

Lungime (mm)

Suprafaţă netedă

Cu bordură rulată

0,21

Alb

1.0

5.5,6,6.5,7,7.5,8,8. 305-310

acoperire
Poliizopren

5,9
Packaging
Toate ambalajele sunt imprimate cu cerneală rezistentă la alcool izopropilic, compatibilă cu camerele cu atmosferă controlată. Mănuşile sunt ambalate o pereche la o mapa
de polietilenă, ... Mănuşile sunt ambalate în pungi triple pentru un control superior împotriva contaminării. Pungile de polietilenă se pot deschide uşor prin rupere.
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