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TRVANLIVOST A SPOLEHLIVOST symbolizují solidnost. Proto nejlepší produkty naší nové značky SolidSafety zajišťují solidní 
bezpečnost pro zdraví a život! Produkty jsou vyrobeny s využitím procesů, které jsou šetrné k životnímu prostředí, a s využitím 
obnovy energie, která má dlouhodobý pozitivní efekt na životní prostředí. Jedná se o udržitelnou ochranu rukou, které nelze 
nic vytknout.

081004 SolidSafety ChemL
CHEMICKÉ OCHRANNÉ RUKAVICE vyrobené z přírodního latexu o délce přibližně 300 mm. Vnitřní strana rukavice je potažena 
sametovou vrstvou s bavlněnými vločkami.

Vlastnosti:
Chemické ochranné rukavice 081004 SolidSafety ChemL se používají jako univerzální rukavice na úklidové práce v kuchyni nebo 
v potravinářském průmyslu při aplikacích s neomezeným a přímým kontaktem s potravinami.

Zvláštní prvky:

•      Testovány podle poslední verze EN 374-1:2016, EN 374-5:2016 a EN 388:2016
•      Schváleny pro přímý kontakt se všemi typy potravin podle Nařízení (ES) 1935/2004
•      Dobrá chemická odolnost (TYP B) a vynikající pružnost
•      Vynikající pohodlí při nošení díky bavlněnému sametu
•      Velmi dobrý úchop i vlhkých a mastných předmětů
•      Neobsahují alergenní látky jako thiuram a mnoho urychlovačů vulkanizace 
•      Ergonomický tvar, který umožňuje práci bez únavy
•      Rukavice vyrobeny z materiálů bez obsahu silikonu* 

Oblasti použití:  Průmyslové kuchyně, potravinářský průmysl, rybářský průmysl, čistící průmysl, chemický průmysl, 
zahradní centra 

* Silikony mohou být na nepoužité rukavice přeneseny také prostřednictvím kontaminace během přepravy, skladování, balení, apod.. Je nutné, aby uživatel zajistil vhodnost produktů.
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V jakých oblastech se používají  
rukavice 081004 SolidSafety ChemL?

• PRŮMYSLOVÉ KUCHYNĚ

• ZPRACOVÁNÍ A MANIPULACE S POTRAVINAMI

• RYBÁŘSKÝ PRŮMYSL

• ČISTICÍ PRŮMYSL

• CHEMICKÝ PRŮMYSL

• ZAHRADNÍ CENTRA

• PRŮMYSLOVÉ ČIŠTĚNÍ

• ZEMĚDĚLSTVÍ A FARMÁŘSTVÍ
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