
Technikai lap

VE210 - ZEPHIR 210 (621U-38.30 ( old UL620-P))

Kereskedelmi név:

ZEPHIR 210 RÓZSASZÍN LATEX HÁZTARTÁSI KESZTYŰ

Méret :

6,5 - 7,5 - 8,5 - 9,5

Szín :

Rózsaszín

Leírás:
Természetes latex háztartási kesztyű, belül bolyhozott pamut, érdesített tenyér és ujjak, cakkozott
mandzsettával. Hosszúság 30 cm. Vastagság 0,38 mm.
Anyag:
100% természetes latex , festett rózsaszín – Bolyhozás: 100% pamut
Használati útmutató:
Védőkesztyű általános használatú tisztításra, karbantartásra.
A kesztyű élelmiszeripari használatra* alkalmas időszakos érintkezéssel.
*Kompatibilis minden száraz, friss, nem zsíros élelmiszerrel.
Használati korlátok:
A megjelölt felhasználási területeken kívüli használat nem javasolt. A kesztyű nem használható maró, toxikus
és irritáló hatású vegyi anyagok mellett, kivéve azokat, melyek korábban felsorolásra kerültek. Ismert
összetételei miatt a kesztyű érzékeny embereknél allergiás tüneteket válthat ki.
Tárolás:
Eredeti csomagolásban száraz, fényvédett, hűvös helyen.
Tisztítás/Karbantartás:
A kesztyűt hideg vagy langyos víz alatt kell leöblíteni, utána hagyni kell megszáradni. Egyéb különleges ápolást
ez a típusú kesztyű nem igényel.
Előírások:
A termék megfelel a 89/686. számú európai irányelvnek (különösen az ergonómiára, ártalmatlanságra,
kényelemre, szellőzésre és rugalmasságra tekintettel), valamint az EN420:1994 (fogásbiztonság 5), az EN388:
1994 (1,0,1,0), az EN374-2: 1994 (Áthatolás 1) és az EN374-3: 1994 (Szintek: 10%-os klórsav = 6 , 20%-os
ecetsav = 2, 10%-os nátriumhidroxid = 6).
A termék megfelel a 89/109/EGK irányelv követelményeinek, mely az élelmiszerekkel érintkező anyagokra
vonatkozik, és a 2002/72/EK (hatályon kívül helyezve a 90/128/EGK irányelvet) direktívát, mely az
élelmiszerekkel érintkező műanyagokra vonatkozik.
A kesztyű kompatibilis minden száraz, friss és zsíros élelmiszerrel a 85/572/EGK irányelv vándorlási korlátok
mértékei szerint.

. EN388:1994 Kesztyű mechanikai kockázatok ellen (Tenyéren kapott szintek)
1 : Kopásállóság (0-tól 4-ig)
0 : Vágásállóság (0-tól 5-ig)
1 : Továbbszakító erő (0-tól 4-ig)
0 : Átlyukasztással szembeni ellenállás (0-tól 4-ig)
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. EN374-2:1994 Kesztyű vegyi anyagok és mikroorganizmusok ellen
1 : Áthatolás (0 vagy 1)

. EN374-3:1994 Kesztyű vegyi kockázatok ellen (*) = Lásd szintek
1 : Áthatolás (0 vagy 1)
(*) : Átszivárgás (1-től 6-ig)

. 89/109/EEC
Anyagok és tárgyak, melyek élelmiszerekkel és élelmiszeripari termékekkel
és italokkal kapcsolatba léphetnek

.85/572/EEC (B típusú szimultáns) Savas közegben vándorlás (1*: kompatibilis)
1 : pH =< 4,5

.85/572/EEC (C típusú szimultáns) Alkoholos közegben vándorlás (1*: kompatibilis, 0*: nem kompatibilis)
1 : Szeszfok < mennyiségi 10%
1 : Szeszfok > mennyiségi 10%

Származási ország: Sri Lanka

DELTA PLUS
MAGYARORSZÁG KFT.

H –1097 Budapest, Táblás utca 36 – 38.
www.deltaplus.eu

FRISSÍTÉS: 2005.06.06.

http://www.deltaplus.eu/

