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Nesterilné bez latexové nitrilové obojručné rukavice.

Objednávacie kódy:

Názov výrobku Sklad. kód Balenie  Objem / rozmer Obj. číslo

Nitrile Skin Pro - Orange Crystal - L NOC9 Kartónový box 100 ks 11309

Nitrile Skin Pro - Orange Crystal - XL NOC10 Kartónový box 90 ks 11310

Nitrile Skin Pro - Orange Crystal - XXL NOC11 Kartonový box 90 ks 11311

Vlastnosti: Výhody:
• Vynikajúca mechanická a chemická 

odolnosť
• Netrhajú sa, chránia ruky pred 

pôsobením rôznych chemikálií
• Rôzne veľkosti • Dokonale sedia na každej ruke
• Sila materiálu 0,1778 mm (7 mil) • Vysoký cit v rukách
• Diamantová štruktúra • Vynikajúca priľnavosť na mokrých 

i suchých povrchoch

Aplikácia:

Jednorazové nitrilové rukavice sa používajú vo všetkých odvetviach priemyslu ako dokonalá ochrana 
rúk pri krátkodobej manipulácii s chemikáliami. Hlavne v lakovniach sú využívané denne v procese 
prípravy a aplikácii farieb a lakov. Používajú sa aj v potravinárskom priemysle. Vynikajúca priľnavosť 
na suchom aj mokrom povrchu v porovnaní s bežnými rukavicami.

NSP - Orange Crystal
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Prehlásenie:

Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhod-
nosť použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie 
výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku ne-
správneho použitia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

Adresa firmy:

RETECH SK, spol. s r.o., Hlavná 776/111, 077 01 Kráľovský Chlmec, 
Kancelária a sklad: Priemyselná 278, 905 01 Senica, tel./fax: 034/6510404, e-mail: retech@retech.sk

Technické údaje:

NOC9 NOC10 NOC11
Materiál 100% Nitril, neobsahuje latex
Farba Oranžová
Hrúbka 0,1778 mm (7 mil)
Veľkosti L / 9 XL / 10 XXL / 11
Balenie - dávkovací kartón 100 ks  90 ks

 

ČSN EN 61340-5-1 ed. 3

Skladovanie:

5 rokov na suchom mieste. Chráňte pred priamym kontaktom so slnkom.


