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Eenmalig gebruik Natuurrubber Spatten

De standaard voor comfort en veiligheid
BESCHRIJVING

AccuTech® 91-225, 91-325:

    De AccuTech® handschoenen van Ansell vormen een optimale oplossing voor gecontroleerde resp.
steriele ruimten.

•
    De handschoenen zijn vervaardigd met een speciale samenstelling van natuurrubber die een hoge
mate van comfort en gevoeligheid biedt en precieze manipulaties mogelijk maakt.

•
    Dank zij  hun lage allergeengehalte wordt voor de drager het risico van latexallergieën tot een
minimum beperkt.

•
    Door hun uitstekende technische eigenschappen zijn deze handschoenen geschikt voor een ruime
waaier toepassingen en uiteenlopende gebruiksomgevingen.

•

AccuTech® 91-250:

Omdat almaar vaker van handschoenen gewisseld wordt, is de 91-250 binnenin bekleed met siliconen
wat het aantrekken van de handschoen en het gebruik van een tweede handschoen vergemakkelijkt.
De manchet is iets dikker en past goed over de kledij.

•

De 91-250 handschoen is vervaardigd met een speciale latexsamenstelling die een grote soepelheid
en elasticiteit biedt. De vingertoppen van de handschoen zijn iets dunner en in combinatie met het
zandkorrelreliëf bieden ze een grote gevoeligheid en beweeglijkheid en meer manipulatieprecisie.

•

PRODUCTGEGEVENS

Coatingmateriaal Natuurrubberlatex

Gripontwerp Vingertoppen met reliëf

Manchetstijl Recht

Dikte (mm) Palm: 0.18

Kleur Natuurkleurig

AQL 1.0

EN-maten 6,6.5,7,7.5,8,8.5,9

Lengte (mm) 91-225,91-325: 300
91-250: 285

VERPAKKING

De handschoenen worden per paar verpakt in een polyester zakje dat in een polyester enveloppe verzegeld
is. In een verzegelde polyester zak zitten 10 paar; in een polyester masterzak 5 verzegelde polyester zakken;
per gevoerd karton 4 polyester masterzakken. Dit maakt 200 paar per karton. Alle verpakkingen zijn bedrukt
met IPA-bestendige inkt die geschikt is voor kiemvrije ruimten. De handschoenen zitten in een drievoudige
verpakking voor een superieure bescherming tegen besmetting.De polyester zakken zijn voorzien van een
scheurlijn om ze gemakkelijk te openen.

IDEALE TOEPASSINGEN

Biotechnologie•
Productie van vlakke beeldschermen•
Laboratoriumanalyse•
Productie van medische apparatuur•
Farmaceutische sector•

BELANGRIJKSTE SECTOREN

NORMEN EN CERTIFICERINGEN

EN374:2003 EN374:2003
EN ISO 374-

1:2016Type B
EN ISO 374-

5:2016

LPT VIRUS

CATEGORIE III

EXTRA EIGENSCHAPPEN
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