SHOWA 6110PF

SHOWA 6110PF
As luvas biodegradáveis 6110PF de uso único são altamente
flexíveis e impermeáveis, ao mesmo tempo que mantêm um
conforto extremo durante longos períodos de utilização.
Aprovadas para a manipulação e contacto alimentar, estas
luvas são ideais para a preparação de alimentos, utilização
em laboratórios e trabalhos gerais de reparação ou
manutenção. Utilizando a Eco Best Technology ® da SHOWA,
as luvas 6110PF são completamente amigas do ambiente,
decompondo-se em 82% em apenas 386 dias quando
testadas em laboratório.

BENEFÍCIOS
•

Biodegradável

•

Ajustável à forma

•

Descartável

•

Sem látex

•

Resistente à água

•

Pontas dos dedos texturizadas

CARATERÍSTICAS
•

Eco Best Technology® (EBT)

•

Ergonómico

•

Peso leve

•

Sem suporte

•

Sem pó

INDÚSTRIAS

Automóvel

Luvas De
Qualidade
Alimentar

Limpeza
Profissional

Laboratório

PERIGO

Químico
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SHOWA 6110PF

NORMS & CERTIFICATES

Cat III

EN ISO 3741:2016/Type B

2777

KPT

SETORES E APLICAÇÕES

EN ISO 374-5:2016

VIRUS

•

Manuseamento de plantas elegumes

•

Reparação e manutenção automóvel

•

Manipulação de peças complexas

•

Montagem ligeira de peçasrevestidas de óleo

•

Embalagem e manuseamento dealimentos

•

Serviço/Preparação de Alimentos

•

Processamento de frutas e legumes

•

Processamento de aves de capoeira,carne e frutos
do mar

•

Lavagem e limpeza

•

Laboratório, farmacêutica e análises

•

Utilidade pública

•

Citostáticos

•

Farmacêuticos e IFA

EMBALAGEM

REVESTIMENTO

•

•

Biodegradável

•

Nitrilo

Distribuidores por caixa:

10
•

Luvas por distribuidor:

•

Luvas por caixa: 1000

MATERIAL

TECNOLOGIA

100
•
Informações da
embalagem - tamanho XXL: 90
gloves per dispenser

TAMANHOS
6/XS | 7/S | 8/M | 9/L | 10/XL |
11/XXL

ESPESSURA
COR
0.10mm

•

Verde

COMPRIMENTO
240 mm
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•

Eco Best

SHOWA 6110PF

INSTRUÇÕES DO UTILIZADOR

DISCLAIMER

As luvas fornecem proteção contra os riscos químicos e mecânicos
mostrados. Não utilize luvas que mostrem sinais de desgaste. Se
necessário, lave a superfície exterior da luva com água corrente.
Elimine as luvas usadas em conformidade com os regulamentos
locais. Não utilize luvas quando houver risco de entalamento nas
partes móveis das máquinas.

As descrições, características, aplicações e
fotos são dadas a título de informação e não
constituem um compromisso contratual. O
fabricante reserva-se o direito de fazer
quaisquer modificações que considere
necessárias.
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