
Riverside Business Park, Block J 
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

Gedrukt op: 11-04-2014

TouchNTuff® 93-300 93-700

PRODUCTBESCHERMING NITRIL SPATTEN
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93-300
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BESCHRIJVING

• Biedt meer bescherming tegen een ruime waaier aan chemicaliën dan
enige andere nitrilhandschoen voor eenmalig gebruik.

• Deze handschoenen in nitril bieden drie keer meer perforatieweerstand
dan standaardhandschoenen in latex.

• Verzekert de drager van een hoger comfortniveau en een betere
bescherming van de voorarm (langere manchet).

• Omdat deze handschoen vrij is van proteïnes van natuurrubberlatex,
kan ze gerust gedragen worden door personen die overgevoelig zijn aan
latex (Type I).

• 93-700: elke handschoen wordt na de productie gereinigd, per paar
verpakt en gesteriliseerd.

Robuust nitril, vrij van natuurrubberlatex.
Eenmalig gebruik
BELANGRIJKSTE SECTOREN

IDEALE TOEPASSINGEN

• Vloeistoffen mengen
• Filterprocessen
• Injecteerbare vaccins manipuleren
• Analyses en metingen
• Pelletiseren en tabletten produceren

CATEGORIE III

VERPAKKING

93-700: 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.93-300: 50 handschoenen verpakt in een vacuüm verzegelde,
onbedrukte polyester zak, twee zakken van 50 handschoenen per masterzak
in polyester. 10 polyester masterzakken in een polyester binnenzak die in
een karton wordt geplaatst. In total 1000 handschoenen per karton.


