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Jednorazowe Nitryl Rozprysk

Jednorazowe rękawice nitrylowe z zastosowaniem
technologii Ansell Grip Technology™
OPIS

Zminimalizowanie  siły  niezbędnej  przy  chwytaniu  suchych,  mokrych  lub
zaolejonych przedmiotów, ograniczenie zmęczenia dłoni i rąk oraz zwiększenie
sprawności manualnej, bezpieczeństwa i wydajności pracy.

•

Opatentowany, miękki i trwały materiał dopasowuje się do dłoni, zapewniając
wyjątkową wygodę, nawet w przypadku używania rękawic przez dłuższy czas.

•
Wysoka odporność na rozciąganie  oraz odporność na przebicie  3-krotnie
większa niż  w przypadku rękawic  jednorazowych z  lateksu czy PCW.

•
Odporność  na  różnego  rodzaju  przemysłowe  substancje  chemiczne
zapewniana  przez  czas  dłuższy  niż  w  przypadku  innych  rękawic
jednorazowych.

•

Rękawice nie zawierają białek występujących w gumie naturalnej, w związku z
czym chronią przed alergiami skórnymi typu I.

•
Brak możliwości zanieczyszczenia powierzchni kontaktowej silikonem.•

INFORMACJE O PRODUKCIE

Materiał powłoki Nitryl

Chwytność ANSELL GRIP™ Technology

Rodzaje mankietów Ściągaczem

Grubość (mm) 0.125

Dodatkowe właściwości Antystatyczne
Bez silikonu

Kolor Antracytowy

AQL 1.5

Rozmiary EN 5.5 - 6,6.5 - 7,7.5 - 8,8.5 - 9,9.5 - 10

Długość (mm) 245

Opakowanie Po 100 rękawic w dystrybutorze, 10
dystrybutorów w kartonie wysyłkowym,
1000 rękawic w kartonie wysyłkowym.

NAJLEPSZE ZASTOSOWANIA

Przygotowywanie związków chemicznych,
mieszanie i łączenie odczynników

•

Mocowanie, przykręcanie i odkręcanie
części

•

Prace związane z żywnością•
Obsługa wytłaczarek i produkcja tabletek•
Obsługa części obrabianych pokrytych
lekkim olejem

•

Obsługa pistoletów malarskich/klejowych i
rozpylaczy

•

Kontrola i konserwacja narzędzi
precyzyjnych

•

Prace laboratoryjne, mieszanie,
przygotowywanie związków chemicznych,
napełnianie, czyszczenie

•

Konserwacja i czyszczenie sprzętu•
Chwytanie i montowanie mokrych lub
suchych elementów

•

Mieszanie materiałów stałych i pigmentów
w mieszarkach w kształcie litery V

•

Testy ciekłych substancji chemicznych,
testy cząsteczkowe i analityczne

•

PODSTAWOWE BRANŻE

NORMY I CERTYFIKACJE
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JKPT VIRUS

KATEGORIA III

ZASTOSOWANA TECHNOLOGIA

DODATKOWE WŁAŚCIWOŚCI

Antystatyczne Bez silikonu
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