Microflex® 93-853
Unică folosinţă

Nitril

Stropire
APLICAŢII IDEALE
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•

Testări analitice/Măsurători
Asamblare şi inspecţie
Servicii de urgenţă
Analize de laborator
Testări de laborator
Întreţinerea echipamentelor şi
instrumentelor
Ateliere de vopsitorie şi pulverizare
Examinarea pacienţilor
Fabricaţia produselor farmaceutice
Prepararea produselor farmaceutice
Industria tipografică
Protecţie faţă de sânge şi alt lichide ale
corpului

Mănuşi de nitril pentru examinare în condiţii
de risc ridicat

INDUSTRII PRIMARE

DESCRIERE

STANDARDE ŞI CERTIFICĂRI

•

•
•
•

Manşeta prelungită asigură protecţie suplimentară pentru încheietură
şi braţ în medii periculoase. Formularea nitrilică avansată oferă până
la de 3 ori rezistenţa la perforare a mănuşilor de unică folosinţă din
latex sau vinil. În combinaţie cu cele mai mici rate de pori acceptabile
(AQL 0,65) aceste mănuşi contribuie la stabilirea unui nou standard
de protecţie.
Proprietăţile neaderente sunt integrate în formularea mănuşii pentru a
crea o rezistenţă la benzi sau adezivi, şi pentru a ajuta lucrătorii prin
creşterea eficienţei şi vitezei.
Degetele texturate asigură o priză puternică, eficientă şi o excelentă
protecţie pentru muncitori.
Construită fără materiale din latex din cauciuc natural sau pudră,
pentru a ajuta la protejarea faţă de alergii, iritarea şi uscarea pielii.

EN ISO 374- EN ISO 374EN374:2003 EN374:2003 1:2016Type B
5:2016

KPT

CATEGORIA III

CARACTERISTICI SUPLIMENTARE

Antistatic

DETALII DESPRE PRODUS
Material de acoperire

Nitril

Concept de priză

Degete texturate

Stil manşetă

Cu bordură

Grosime (mm)

0.14

Caracteristici suplimentare

Antistatic

Culoare

Albastru

AQL

0.65

Dimensiuni EN

5.5 - 6,6.5 - 7,7.5 - 8,8.5 - 9,9.5 10,10.5 - 11,11.5 - 12

Lungime (mm)

295

VIRUS

AMBALARE
500 mănuşi pe cutie de carton pentru transport; 50 mănuşi pe dozator; 10
dozatoare pe cutie de carton pentru transportDimensiune 11.5-12: 400
mănuşi pe cutie de carton pentru transport; 40 mănuşi pe dozatorser
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