VersaTouch™ 87-195

TECHNICKÝ
LIST

Přírodní latex

Datum vytištění 31-08-2017

Materiál rukavic
• Přírodní latex (Materiál povrstvení)
• Česaná bavlna (Materiál podšívky)
Možné škodlivé ingredience
Senzitizéry
• Proteiny přírodního kaučuku
• Zinek-diethyldithiokarbamát
Pouze velmi malý počet uživatelů může být citlivý na tuto složku
rukavic a může se u nich vyskytnout podráždění a/nebo
alergické kontaktní reakce.
Nařízení Reach 1907/2006
Pro více informací nahlédněte, prosím, do prohlášení REACH
na webových stránkách Ansell
Vlastnosti
• Extra vnitřní chlorinace pro snížení rizika alergií
• Úroveň proteinů: < 50 μg/g (modifikovaný Lowryho test)
• Velmi dobré fyzické vlastnosti
• Velmi dobrá obratnost
• Výborný poměr cena/kvalita
Data testů dle EN
Odolnost proti kapalinám:
Akceptovatelná úroveň kvality 1.5 nebo úroveň výkonu dle EN 2
Chemical permeation:
Pro více informací o prostupování chemikálií, prosíme, navštivte
webové stránky Ansell
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Shoda s evropskou legislativou
Rukavice splňují požadavky evropské Směrnice 89/686/EHS a
evropských norem EN 420:2003 + A1:2009 a EN 388:2003,EN
374:2003
Jsou zařazeny do kategorie „Komplexní design“ (= ochrana
proti smrtelným rizikům).
Atestační certifikát typu EC vystavil a kontrolu kvality dle EC pro
finální produkt provedl
CENTEXBEL (0493)
Technologiepark 7
B-9052 Zwijnaarde
Rukavice splňují požadavky evropského Nařízení 1935/2004
„Materiály a předměty určené pro styk s potravinami“ a
evropského Nařízení 2023/2006 „Správná výrobní praxe pro
materiály a předměty určené pro styk s potravinami“.
Pro více informací o styku s potravinami, prosíme, nahlédněte
do Prohlášení o shodě s potravinami společnosti Ansell.
Aplikace - omezení použití
Ochrana rukou
versus oleje, maziva, organická rozpouštědla a uhlovodíky
Nepoužívejte jako ochranu proti plamenům a teplotám < 0 °C
nebo > 100 °C
Skladování
Chraňte před ohněm a zdrojem ozónu.
Chraňte před přímým slunečním zářením; skladujte na
chladném a suchém místě.
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TlouŠŤka mm

AQL (EN374)

Barva

Velikost EN

Délka mm

Balení

0.35

1.5

Modrá

6.5 - 7, 7.5 - 8, 305

1 pár v sáčku; 12 párů

8.5 - 9, 9.5 -

v hlavním sáčku; 12

10

hlavních sáčků v
kartonu
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