Touch N Tuff

®

Komplexní design

Silné pouze 0,12 mm.
Sedí jako druhá kůže – úžasně těsně.
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Bezpečnější pro vaše produkty - bezpečnější pro citlivou pokožku.
Třikrát lepší odolnost proti propíchnutí oproti jednorázovým latexovým a PVC rukavicím.

Odolávají propíchnutí třikrát lépe
než latex nebo vinyl.

Jsou dodávány jak pudrované, tak
nepudrované, aby se daly použít
v nejrůznějších aplikacích.
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Doporučené použití

• Laboratorní práce
• Chemický průmysl

Lehčí a chladnější, ale přitom
bezpečnější a trvanlivější; lepší
poměr ceny a kvality.

• Pohotovostní služby
• Elektronika a jiné jemné
montážní práce

Lehké pudrování uvnitř
způsobuje, že se rukavice snadněji
navlékají. Ale nepudrované
zůstávají nejlepší volbou tam,
kde je riziko podráždění nebo
kontaminace produktu.
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Daleko lepší chemická odolnost
než u latexu a vinylu.

Technologie TNT vytváří
pozoruhodnou novou vrstvu
silnou pouze 0,12 mm.

Lehké a pohodlné na nošení.

Oblečení dvojitě je
nejbezpečnější praxe při
manipulaci s velmi nebezpečnými
materiály.

Navrženy počítačem.
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Nesrovnatelné pohodlí a
citlivost, a přitom je tato superlehká vrstva překvapivě pevná.

I když nebyly navrženy pro
ponořování do chemikálií,
nabízejí cennou ochranu proti
náhodnému postřiku.

100% nitril; Bez vosku, silikonu a
plastifikátorů.

Stočené manžety.

Testovány podle AQL 1,0 na hlavní
vizuální vady.

Poskytují zlepšenou ochranu
zápěstí a zajišťují bezpečné
uchopení.

Zaručeny vysoké výrobní
standardy pro zajištění
spolehlivosti.
Balení

100 rukavic na uzavřený
zásobník, 10 zásobníků na
přepravní bednu.
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Proteiny v latexu a plastifikátory
ve vinylu mohou dráždit pokožku
a kontaminovat produkt. Tato
čistě nitrilová vrstva to nedělá.

Navrženy pro maximální volnost
pohybu a minimální únavu ruky.

Specifikace
Ref

Typ

Styl

Velikost EN

Délka

Barva

Tloušťka

92-500

Pudrované jednorázové

Konečky prstů zdrsnělé

6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10

240 mm

Zelené

0.12 mm

92-600

Nepudrované jednorázové

Hladké

6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10

240 mm

Zelené

0.12 mm

Vhodné pro zvláštní účely
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