
Инструкция за безопастност

S, 200 бр./пакет

M, 200 бр./пакет

L, 200 бр./пакет

XL, 200 бр./пакет

Като алтернативи Ви препоръчваме нашите защитни ръкавици

BRILLANT nitrilSTYLE.

Референции

Packaging units

Евро пале

270270

Europallet

References

As an alternative we recommend our protective gloves BRILLANT

nitrilSTYLE.

Арт. № 4451000700

Арт. № 4451000800

Арт. № 4451000900

Арт. № 4451002000

Съдържание на опаковката

Предпазни мерки: Проверявайте винаги преди употреба на ръкавиците 

за възможни механични дефекти (напр. дупки или разкъсвания).

Safety information

Art.-No. 4451000700

Art.-No. 4451000800

Art.-No. 4451000900

Art.-No. 4451002000

S, 200 piece/package

M, 200 piece/package 

L, 200 piece/package

XL, 200 piece/package

Precautionary measures: Always check the gloves for possible mechanical 

damage (e.g. holes or tears) before use.

Field of application/use

Disposable protective glove and examination glove made of nitrile butadiene

rubber, blue, powder free, non-sterile, and ambidextrous. Textured fingers

for good grip in wet and dry conditions. A wafer- thin nitrile glove with

excellent elasticity for good wearing comfort. Robust – high mechanical

resistance. Free from phthalates/softeners and allergenic latex proteins –

latex free, suitable for people with latex allergy. 

Blue-coloured – suitable for areas subject to HACCP standards, e.g. in the

food processing industries.

Big Pack: Longer use of package - with 200 pieces. Suitable for the medical

field. Protection against grease, oils and other skin irritants. Good resistance

to common chemicals.

Storage

Store in original packaging in a dry and dark place at 10°C to 30°C, and

protect from heat, humidity, bright light and ozone. 3 years storage life.

Защитни ръкавици за еднократна употреба и медицински прегледи

изработени от нитрил, без пудра, стерилни, използваеми двустранно.

В съответствие с Директива 93/42 / ЕИО, EN 455: 2000, PSA 89/686 /

ЕИО, EN 420: 2003, EN 374: 2003 и директива за хранителните

продукти 1935/на 2004. CE Сертификация: Kaт. III - водоустойчиви

защитни ръкавици срещу химични продукти. Медицински продукт Клас

I. Сертифициране на качеството: ISO 9001, ISO 13485. Повърхност:

Текстулирани пръсти, цвят: син

Описание на продукта

Защитни ръкавици за еднократна употреба и медицински прегледи 

изработени от нитрил, без пудра, стерилни, използваеми двустранно. 

С текстурирана повърхност на пръстите за по-добър захват при 

работа в мокра среда. Изключително тънка и разтягаща се за 

отличен комфорт при носене. Висока механична издръжливост. Без 

фталати/пластификатори и алергенни латексови протеини- 

подходящи за лица алергични към латекс. Син цвят- подходящ за 

областти, които се подчиняват на стандарта  HACCP, напр. 

хранително-преработващи предприятия. Подходящи за медицинската 

област. Предлагат добра защита срещу мазнини, масла и дразнещи 

кожата вещества, като почистващи препарати и разтворители. 

Практична голяма опаковка-  с 200 бр.

Приложение/области на приложение

Disposable protective gloves and examination gloves made of nitrile

butadiene rubber, powder-free, non sterile, ambidextrous. Compliant with

Dir. 93/42/EEC, EN 455:2000, PPE 89/686/EEC, EN 420:2003, EN 374:2003

and food regulation 1935/2004. CE certification: Category III – waterproof

protective gloves for chemical hazards. Medical Device Class I. Quality

certification: ISO 9001, ISO 13485.

Surface: textured fingers, colour: blue

Product description

Да се съхранява при 10°C до 30°C на сухо и тъмно място в

оригиналната опаковка. Да се предпадзва от топлина, влага, силна

светлина и озон. Срок на годност: 3 години

Съхранение

BRILLANT nitrilCOMFORT

Innovative Hygiene.

BRILLANT nitrilCOMFORT
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