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Wszystkie informacje zawarte w niniejszym opracowaniu zostały przygotowane w oparciu o najlepszą wiedzę bez żadnych gwarancji i 
mogą być zmienione bez uprzedzenia. Klienci muszą sami zdecydować, czy nasze produkty nadają się do konkretnych aplikacji i 
warunków stosowania. W szczególności sprawą użytkownika jest także podjęcie odpowiednich środków ostrożności, aby uniknąć 
ewentualnego ryzyka dla osób, wiążącego się z konkretnym sposobem użytkowaniem produktu. 

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

Do różnych zastosowań
1. MIĘDZYNARODOWY NUMER ARTYKUŁU:

S czerwone  100152,  M czerwone 100153,  L czerwone 100154,  XL czerwone 101970

S niebieskie 100155,  M, niebieskie 100156, L niebieskie 100157, XL niebieskie 101971
S zielone     100158,  M zielon100159,       L zielone 100160,      XL zielone 100546
S żółte         100161,  M żółte 100162,           L żółte 100163,          XL  żółte 101972

2. KLASYFIKACJA PRODUKTU:
Wytrzymałe rękawice gumowe

3. SKŁAD:
Guma naturalna
Składniki wulkanizujące
Tlenek cynku
Pigmenty koloru
Włókna bawełny

4. DANE TECHNICZNE:

Typowa wartość Jednostka

Długość 305 mm 

Grubość pojedynczej warstwy 0,40 mm 

5. WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE PRODUKTU
 Zalecane do czyszczenia, gastronomii, prac domowych
 CE kategoria III, dla wysokiego ryzyka
 Wyściełane wewnątrz bawełną w celu zredukowania alergii na latex
 Ochrona mechaniczna zgodnie z EN 388 (wystarczająa ochrona dla wszystkich ogólnych zastosowań)
 Niska ochrona chemiczna, wodoodporność zgodnie z EN 374 (wystarczająca ochrona przed rozcieńczonymi

detergentami); prosze pytać dystrybutora / producenta o informacje dodatkowe
 Ochrona przed mikroorganizmami zgodnie z EN 374

 Odpowiednie do żywności (nie odpowiednie dla produktów tłustych), oznaczenie nie obowiązuje we Francji
Zalecenia odnośnie pielęgnacji:
Po użyciu rękawice należy spłukać pod bieżącą wodą i wywinąć wewnętrzną stroną na zewnątrz (np. na 
uchwycie), tak aby zapewnić swobodny przepływ powietrza po wewnętrznej i zewnętrznej stronie rękawicy. 
Zastosowanie:

 Do czyszczenia na such i mokro
 Uwaga: nie należy wystawiać rękawic na bezpośrednie działanie promieni słonecznych
 Po użyciu należy spłukać z rękawic agresywne substancje chemiczne
 Nadają się do korzystania z rozcieńczonych detergentów stosowanych do czyszczenia i dezynfekcji

6. PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT I UTYLIZACJA
Produkty powinny być przechowywane na paletach w zimnym i suchym miejscu. Produkty nie powinny być
narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Produkt nie podlega przepisom transportowym dla
niebezpiecznych substancji i środków chemicznych. Utylizacja na wysypisku śmieci lub poprzez spalanie. Prosimy
stosować się do lokalnie obowiązujących przepisów

7. CERTYFIKATY JAKOŚCI / ZGODNOŚĆ ZE STANDARDAMI MIĘDZYNARODOWYMI
Produkt ten został wyprodukowany zgodnie z odnośnymi standardami obowiązującymi w Systemie Jakości FHP.
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