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HODNOTENIE (STRANA DLANE)
Uchopenie za sucha

Uchopenie za mokra

Protišmyková úprava pri kontakte s olejom

Odolnosť proti prieniku olejov

Odolnosť proti prenikaniu roztoku H2O

Jemnosť rukavice (stupeň citlivosti)

Úroveň komfortu nosenia

ŠPECIFIKÁCIA
JEDNORAZOVÉ NITRILOVO-VINYLOVÉ  RUKAVICE BEZ PÚDRU, LILA.

MATERIÁL AERO Exacomp® zahŕňa jednorazové rukavice z materiálu 
nitril/vinyl. Ide o kopolymér vyznačujúci sa podobnými vlast-
nosťami ako rukavice nitrilové, ale vďaka vinylovej zložke sú 
tieto rukavice celkovo lacnejšie než rukavice zo 100 % nitrilu. 
Rukavice sú dokonca o niečo jemnejšie a umožňujú perfektné 
uchopenie. Materiál je maximálne priliehavý k povrchu ruky, 
preto sú vhodné pri práci vyžadujúcej maximálnu citlivosť. 
Majú širokú možnosť použitia tak v zdravotníctve, v laborató-
riách, ako aj v priemysle.

VÁHA 3 g (veľ. XL)

HRÚBKA 0,05 mm (veľ. XL)

VEĽKOSTI S, M, L, XL

DĹŽKA RUKAVICE 25 cm (veľ. 9)

CHARAKTERISTIKY Odolnosť proti prieniku kvapalín, olejov, tuku a ďalších 
nečistôt

POUŽITIE Automobilový priemysel, strojný priemysel, drobná montáž, 
jemné práce, elektrotechnický priemysel, zdravotníctvo
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BALIACE DETAILY

Veľkosť
Veľkosť kartónu
Objem kartónu

Hmotnosť kartónu

Počet ks 
v boxe

Počet boxov 
v kartóne

Čiarový kód
box (100 ks)

Čiarový kód
kartón

S
33 × 26 × 23 cm

0,02 m3

4,4 kg
100 10

M
33 × 26 × 23 cm

0,02 m3

4,6 kg
100 10

L
33 × 26 × 23 cm

0,02 m3

4,9 kg
100 10

XL
33 × 26 × 23 cm

0,02 m3

5,2 kg
100 10

www.aero-gloves.com

Piktogramy vľavo indikujú, že si používateľ musí pred použitím rukavíc prečí-
tať informačný leták (v každom balení). 

CAT III. – Značka zhody s harmonizovanými európskymi normami CAT III. 
Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliám a mikroorganizmom. 
Rukavice majú izolovať ruky alebo ruky a paže od priameho kontaktu s ne-
bezpečnými chemikáliami. Rukavice sú testované  a certifi kované nezávislým 
úradným orgánom.

SKLADOVANIE
Výrobky by sa mali skladovať v suchých a dobre vetraných priestoroch. Prílišná vlhkosť vzduchu, teplota alebo intenzívne svetlo môžu ovplyvniť kvalitu rukavíc. Za takto vzniknuté poškodenia 
dodávateľ neručí.

ODPORÚČANIA VÝROBCU
Používajte rukavice podľa vyhodnotených rizík, podľa príslušných noriem. Obsah príslušných noriem vám na požiadanie poskytne autorizovaný distribútor značiek AERO a WORKSHOP.


