SUPERGLOVE FINITE NITRILE
DISPOSABLE GLOVES
Oboustranné rukavice ze syntetické pryže s
větší odolností proti oděru a proražení než
rukavice z přírodní pryže nebo vinylu a
vynikající přilnavostí jak v suchých tak vlhkých
podmínkách.
Název

Balení /
Velikost

Obj.
číslo

SUPERGLOVE FINITE NITRILE DISP.
GLOVES – POWDER FREE

100 ks – L

V2173

SUPERGLOVE FINITE NITRILE DISP.
GLOVES – POWDER FREE

100 ks –
XL

V2174

VLASTNOSTI

➢ Vysoce kvalitní nitrilové rukavice ve dvou velikostech.
➢ Přizpůsobí se rukám což znamená vynikající flexibilitu a citlivost.
➢ Jsou vhodné pro citlivou pokožku a uživatele alergické na latex.
➢ Jsou vhodné pro použití se všemi kategoriemi potravin v krátkodobém horizontu,
opakovaném kontaktu a v rozmezí teplot 5°C až 40°C.
➢ Nitrilová struktura je odolnější vůči proražení a chemikáliím.
➢ Odpovídají normě EN 374:1994 pro Chemické látky a Mikroorganismy
➢ Rukavice byly testovány v souladu s prováděcími předpisy SI 1987 č. 1523 a SI 1998 č.
1376.
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SUPERGLOVE FINITE NITRILE
DISPOSABLE GLOVES
TECHNICKÉ PARAMETRY

Číslo výrobku:

V2173 00, V2174 00

Název:

Superglove Finite Nitrile Disposable Gloves

Životnost:

24 měsíců

Celní kód:

40151990

Množství:

100ks univerzálních rukavic bez pudru uvnitř

Skladování:

V suchu a chladu mimo dosah zdrojů tepla a přímého
slunečního záření.

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v
bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.
Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý
uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní
použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku
nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.
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