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Link do produktu: https://sklep.m-nails.pl/nitril-bestgen-rekawiczki-nitrylowe-niebieskie-rozm-l-100-szt-p-6826.html

Nitril® BestGen® rękawiczki
nitrylowe niebieskie rozm. L 100 szt.
Cena

44,99 zł

Dostępność

Backorder - produkty zostanie dosłany
niezwłocznie po uzupełnieniu stanu
magazynowego (zazwyczaj do 3 dni
roboczych).

Numer katalogowy

1286L

Kod producenta

1286L

Kod EAN

4250016440550

Producent

MEDITRADE GmbH

Opis produktu
Nitril® BestGen
rękawiczki nitrylowe niebieskie w rozmiarze L
CHARAKTERYSTYKA
Rękawiczki Nitril® BestGen, to rękawice o standardzie rękawic diagnostycznych. Będą idealną ochroną w codziennej pracy w salonie stylizacji
paznokci lub salonie kosmetycznym. Brak protein lateksu sprawia, że rękawice mogą być używane przez osoby z alergią na lateks. Rękawice nie
zawierają środka pudrującego.
Diagnostyczne rękawice ochronne, nitrylowe, niebieskie, bezpudrowe, wolne od lateksu, niesterylne, jednorazowe, z rolowanym mankietem, oburęczne.

ZASTOSOWANIE
Rękawice medyczne i środki ochrony osobistej kat. III, badane zgodnie z normą EN 374 (ochrona przed chemikaliami i mikroorganizmami).
Sprawdzają się w kontakcie z detergentami i środkami do dezynfekcji oraz do zastosowań w laboratoriach, przemyśle farmaceutycznym,
profesjonalnym sprzątaniu, cateringu i do obsługi żywności, jak również w branży beauty - w salonach kosmetycznych, fryzjerskich,
podologicznych.
Idealne dla wrażliwych użytkowników z rozpoznaną alergią na lateks (typ I).
CERTYFIKATY JAKOŚCI
Rękawice Meditrade spełniają rygorystyczne normy przewidziane dla wyrobów medycznych.
EN ISO 13485:2016 - międzynarodowa norma, określająca wymagania dla Systemu Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych.
Zgodność z dyrektywą 93/42/EWG - wyrób medyczny klasy I reguła 1
Środek ochrony osobistej kat.III
Zgodność z przepisami dotyczącymi żywności zgodnie z dyrektywą WE 1935/2004
PARAMETRY TECHNICZNE
REF/Rozmiar/Długość [mm]/Szerokość [mm]
1284L / Large / min. 240 / 105±5
Grubość [mm]
Mankiet 0,060 mm ± 0,010
Dłoń 0,070 mm ± 0,020
Palce 0,100 mm ± 0,020
Testowane według norm:
EN 455-1 / -2 / -3 / -4 tak
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EN 374-1 / -2 / -3 tak

EN 16523-1 tak
EN 420 tak
Skład: Nitrile synthetic latex, KOH, sulphur, zinc oxide, ZDEC, ZDBC, TiO2, color pigment. Wolne od: MBT i Thiuramu. Chlorowane.
Okres trwałości: 3 lata przy prawidłowym przechowywaniu: przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, chronić od światła słonecznego i
fluorescencyjnego. Należy unikać temperatur poniżej 5°C i wyższą niż 35 °C.
Wytrzymałość na rozciąganie: Przed starzeniem się ≥ 6 N, Po okresie starzenia się ≥ 6 N
AQL: 1,5
Obciążenie biologiczne [CFU]: Kolor: niebieski
Opakowanie: 100 sztuk (240x125x55 mm; ~0,42 kg)
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