THREE LAYER GLOVE
Prémiová jednorázová rukavice pro maximální
ochranu před chemikáliemi včetně kyselin,
rozpouštědel
a
zásad,
bakteriemi,
mikroorganismy a ionizujícím zářením.

Název

Zkratka

Balení

Obj. číslo

Three Layer Glove M

TLG

50 ks v balení

86677

Three Layer Glove L

TLG

50 ks v balení

86678

Three Layer Glove XL

TLG

50 ks v balení

86679

VLASTNOSTI

✓ Konstrukce tenké stěny a texturované prsty - poskytuje vyšší hmatovou citlivost a přilnavost
✓ Extra měkký materiál a anatomický střih – vynikající komfort nošení, vysoká flexibilita a delší životnost
✓ Antistatický - bez prachu, silikonů a latexů - vylepšená ochrana produktů pro uživatele
✓ Three Layer Glove splňují následující normy:
EN 374-2 = Rukavice chránící proti bakteriologickým rizikům
EN 374-3 = Rukavice chránící proti chemikáliím a mikroorganismům
EN 388 = Rukavice chránící proti mechanickým rizikům
EN 421 = Rukavice chránící proti ionizujícímu záření

POUŽITÍ

Kvalitní třívrstvé rukavice KENT poskytují vysoce hmatové pohodlné nošení pro všechny druhy použití, kde je
ochrana nezbytná - jako je leštění, čištění, lakování atd. Ideální pro použití v automobilovém, průmyslovém a
námořním sektoru.
Konstrukce trojvrstvé rukavice poskytuje spolehlivou ochranu, kterou pracovníci potřebují při manipulaci s
chemikáliemi. Jejich pružná střední vrstva a odolný vnější povrch přesahují ochrannou funkci a zároveň poskytují
pohodlí, pohyblivost prstů a hmatovou citlivost.
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THREE LAYER GLOVE
TECHNICKÉ PARAMETRY

Popis:

Třívrstvé rukavice (nesterilní)

Materiál:

Nitril a neopren

Profil:

Strukturované prsty

Barva produktu:

Zelená / modrá

Tloušťka:

0,198

Délka:

300 mm

Skladovatelnost:

N/A

Kód celního sazebníku:

61 1610 20

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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