
Ιδιότητες

• Γάντια προστασίας από νιτρίλιο / μαύρα
• Κατάλληλα για την εργασία σε χώρους επεξεργασίας

τροφίμων
• Δεν περιέχουν πρωτεΐνες λάτεξ που μπορούν να προκα-

λέσουν αλλεργίες
• Διαδικασία παραγωγής χωρίς τη χρήση σιλικόνης
• Δεν περιέχουν ταλκ
• Μπορούν να φορεθούν και από τις δύο πλευρές
• Πάχος υλικού:
   Δάκτυλα: 0,11 – 0,16 mm
   Παλάμη: 0,09 – 0,12 mm
   Μέτωπο: 0,06 - 0,09 mm 
• Συνολικό μήκος: 240 mm

Πρότυπα EN/Τιμές απόδοσης
EN 420 / Κατ. I

Πεδία χρήσης

• Αυτοκινητοβιομηχανία
• Εργασίες εργαστηρίου
• Επεξεργασία τροφίμων
• Φαρμακοβιομηχανία, χημική βιομηχανία και ηλεκτροτε-

χνία
• Εργασίες χρωματισμών
• Βαφές και στιλβώσεις
• Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης

Γάντια προστασίας από την υγρασία και τις χημικές ουσίες, 
γάντια καθαρισμού και γάντια μίας χρήσης
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Γάντια προστασίας από χημικές ουσίες, από νιτρίλιο
Ιδιότητες

• Γενικής χρήσης, ελαφρύ γάντι προστασίας από τα
χημικά, από ακρύλιο-νιτρίλιο-βουταδιένιο με εσωτερική
βελούδινη-βαμβακερή επένδυση.

• 100% στεγανό στα υγρά.
• Ασφάλεια αφής χάρη στο ανάγλυφο προφίλ.
• Προστασία από τα χημικά και τα υγρά, από διάφορα

αλκαλικά διαλύματα, οξέα, λίπη, λάδια και διαλύτες.
• Κατάλληλο για την εργασία σε χώρους επεξεργασίας

τροφίμων.
• Αντιβακτηριδιακό.
• Δεν περιέχει σιλικόνη.
• Συνολικό μήκος: 33 cm.

Πρότυπα EN/Τιμές απόδοσης
EN 420 + EN 388 + EN 374
Κατ. II / τιμές απόδοσης 4.0.0.2.

Πεδία χρήσης

• Εργασίες βαφής
• Επεξεργασία επιφανειών
• Ασταρώματα
• Ψυκτικά και λιπαντικά μέσα
• Λουτρά γαλβανισμού
• Καθαρισμός
• Βιομηχανία τροφίμων
• Συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων.

 Μέγεθος                   Κωδ. Αρ.                   Σ./ζεύγος

 7                               0899 435 07             

 8                               0899 435 08             
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 9                               0899 435 09             

 10                               0899 435 10             

Γάντια οικιακής χρήσης
Ιδιότητες

Αδιάβροχο γάντι καθαρισμού 
από φυσικό λάτεξ, υψηλής ποιότητας.
• Κατάλληλο για την εργασία σε χώρους επεξεργασίας

τροφίμων.
• Έχει ελεγχθεί για αλλεργιογόνα.
• Ασφάλεια αφής χάρη στο ανάγλυφο προφίλ.
• Εξαιρετικά ελαστικό.
• Άριστη αίσθηση αφής.
• Αντιβακτηριδιακή δράση.
• Δεν περιέχει σιλικόνη.

Πρότυπα EN/Τιμές απόδοσης
EN 420 + EN 388 + EN 374
Κατ. II / τιμές απόδοσης 1.0.1.1.

Πεδία χρήσης

• Για εργασίες καθαρισμού στη βιομηχανία, 
τη βιοτεχνία και το νοικοκυριό.

• Εργασίες εργαστηρίου.
• Βιομηχανία τροφίμων.
• Γεωργία.
• Εργασίες συντήρησης, καθαρισμού και φροντίδας.

 Μέγεθος                   Κωδ. Αρ.                   Σ./ζεύγος

 S                                 0899 415 01             

 M                               0899 415 02             
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 L                                  0899 415 03             

 XL                                0899 415 04             

Γάντια προστασίας από χημικές ουσίες, από νεοπρένιο/λάτεξ
Ιδιότητες

• Γάντι από φυσικό λάτεξ με εξωτερική επίστρωση από
νεοπρένιο.

• Εσωτερική βαμβακερή επένδυση.
• Εξαιρετική αφή χάρη στο ανάγλυφο προφίλ στο

εσωτερικό της παλάμης και τις άκρες των δακτύλων.
• Κατάλληλο για τη χρήση σε τρόφιμα.
• 100% στεγανό στα υγρά.
• Συνολικό μήκος: 32 cm.

Πρότυπα EN/Τιμές απόδοσης
EN 420 + EN 388 + EN 374
Κατ. ΙII / τιμές απόδοσης 4.1.2.1.

Πεδία χρήσης

• Κατάλληλο για βιομηχανικές εργασίες συντήρησης και
καθαρισμού.

• Χρήση φυτοφαρμάκων και γεωργικών φυτοχημικών
υλικών.

• Εργασίες καθαρισμού και χειρισμοί 
στη βιομηχανία τροφίμων.

• Χρήση γεωργικών χημικών υλικών.
• Οιδοκομικά χημικά μέσα για στεγανοποίηση,

συγκόλληση, καθαρισμό, διαμόρφωση αρμών.
• Σε κατασκευές εσωτερικών χώρων. Μπορεί να

χρησιμοποιηθεί και ως γάντι τοποθέτησης κεραμικών
πλακιδίων.

 Μέγεθος                   Κωδ. Αρ.                   Σ./ζεύγος

 ένα μέγεθος                 0899 435                   1

Γάντια μίας χρήσης από νιτρίλιο "Black" 

 Μέγεθος                   Κωδ. Αρ.                   Σ./Τεμ.

 M                               0899 470 370          

 L                                  0899 470 371          100

 XL                                0899 470 372          


