
Construcție în trei straturi pentru o protecție
superioară față de substanțele chimice
agresive

Cea mai subțire mănușă de unică folosință
rezistentă la produse chimice pentru
tactilitate și dexteritate îmbunătățite

Material deosebit de moale și construcție
ergonomică pentru potrivire, tușeu, și
flexibilitate remarcabile

Rată mai mică de pori acceptabili (0,65 AQL)
pentru protecție fiabilă față de substanțele
periculoase
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Protecție chimică solidă confort de neegalat

 

Protecție chimică solidă confort fără egal

industrie

Industria aerospațială
Autovehicule
Piața accesoriilor pentru autovehicule
Biologie
Chimică

Recomandat pentru

Inspectarea, selectarea, verificarea
pieselor
Asamblarea și inspecția
componentelor
Repararea și întreținerea
echipamentelor
Asistență și întreținere pentru liniile
de producție
Piața accesoriilor de uz general
pentru autovehicule
Schimb de ulei, fluide și filtre
Amestecare, compoundare de solide
și lichide
Prelevarea și prelucrarea
eșantioanelor
Transfer de lichide și solide
Transfer de lichide și solide între vase
și rezervoare și echipamente de
proces
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FISA TEHNICA
INFORMAȚII DESPRE PRODUS

 93-260

Material Nitril + Neopren (Policloropren)

Culoare Verde

Glove de proiectare Clorurate, Fără pudră, Degete texturate

Manșetă Cu bordură

Standarde de fabricație /
SMC Audit

ISO 9001:2008

Standarde de conformitate
de reglementare /

Categoria III, EAC TP TC 019:2011, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003,
EN 374:2003 Microorganism, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 421 Contaminare radioactivă, FDA21 CFR 177-2600,
ISO 9001

ambalare
50 de mănuși pe cutie  
10 dozatoare pe  bax
 500 mănuși per bax

Depozitare
Evitați expunerea directă la lumina soarelui; depozitați într-un loc răcoros și uscat. A se ține departe de sursele de
ozon sau de aprindere

Tara de origine Sri Lanka

Utilizatorul are nevoie de
segmente

Risc ridicat

dimensiuni disponibile XS (5.5–6), S (6.5–7), M (7.5–8), L (8.5–9), XL (9.5–10), XXL (10.5–11)

Sensitizers
Dibutilditiocarbamat de zinc (ZDBC)

Doar un număr foarte mic de utilizatori poate fi sensibilizat la acest ingredient în mănușă și, prin urmare, poate dezvolta reacții iritante
și / sau alergice de contact.

PROPRIETĂȚI FIZICE
 Valori tipice Metoda de testare

Lungime (mm / inch) 285 / 11.2 ASTM D3767,EN420

Libertatea de la Găuri (nivelul I de inspecție) 0.65 AQL ASTM D5151,EN 455-1

Palm Grosime (mm / inch) 0.198 / 7.9 ASTM D3767,EN420

Finger Grosime (mm / inch) 0.20 / 7.9 ASTM D3767,EN420
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Standarde de performanță și
conformitatea cu reglementările

Ansell,  și ™ sunt mărci comerciale deținute de Ansell Limited sau de una dintre afiliații săi. Brevetele patentate din SUA și brevetele americane și non-
americane în așteptare: www.ansell.com/patentmarking © 2020 Ansell Limited. Toate drepturile rezervate.

Prezentul document și nici o altă declarație făcută de către sau în numele companiei Adonis Grup nu trebuie interpretată ca o garanție a vandabilității sau că 
orice produs vândut de Adonis Grup este potrivit pentru un anumit scop. Adonis Grup nu își asumă nicio responsabilitate pentru adecvarea selecției de mănuși ale 
unui utilizator final pentru o anumită aplicație.

®

Pentru informatii suplimentare vizitati adonisgrup.ro sau ne puteti suna la 0724.953.306


