SHOWA 7502PF

SHOWA 7502PF
Concebida para a pele intolerante, a luva descartável 502PF
em nitrilo é isenta de pó, látex e aceleradores. O nitrilo de
2.5mil/0,06mm proporciona uma boa proteção química contra
uma vasta gama de perigos químicos. Apresentando a
revolucionária Eco Best Technology (EBT) da SHOWA, estas
luvas são concebidas para uma biodegradação acelerada em
aterros biologicamente ativos.

BENEFÍCIOS

INDÚSTRIAS

•

Descartável

•

Biodegradável

•

Resistente a químicos

•

Sem látex

•

Pontas dos dedos texturizadas

Luvas De
Qualidade
Alimentar

PERIGO

CARATERÍSTICAS
•

Sem pó

•

Eco Best Technology® (EBT)

•

Sem aceleradores

•

Ambidestra

Químico

NORMS & CERTIFICATES

Cat III

2777

Laboratório

SETORES E APLICAÇÕES

EN ISO 3741:2016/Type C

EN ISO 374-5:2016

KT

VIRUS

•

Manuseamento de plantas e
legumes

•

Manuseamento de Produtos
Químicos Ligeiros em Horticultura,
Agricultura

•

Embalagem e manuseamento de
alimentos

•

Serviço/Preparação de Alimentos

•

Lavagem e limpeza
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SHOWA 7502PF

EMBALAGEM

REVESTIMENTO

MATERIAL

•

Distribuidores por caixa:

•

•

•

Luvas por distribuidor:200

•

Luvas por caixa: 2000

Nitrilo

Single use

10

•
Informações da
embalagem - tamanho XXL: 180
gloves per dispenser

ESPESSURA
0,06 mm

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

TECNOLOGIA
•

Eco Best

COR
•

Azul

COMPRIMENTO
240 mm

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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