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CHEM

TRVANLIVOST A SPOLEHLIVOST symbolizují solidnost. Proto nejlepší produkty naší nové značky SolidSafety zajišťují solidní 
bezpečnost pro zdraví a život! Pkty rodujsou vyrobeny s využitím procesů, které jsou šetrné k životnímu prostředí, a s využitím obnovy 
energie, která má dlouhodobý pozitivní efekt na životní prostředí. Jedná se o udržitelnou ochranu rukou, které nelze nic vytknout.
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Vynikající 
chemická ochrana typu A!!!

ISO 374-1/Typ A

AJKLOT

TRVANLIVOST A SPOLEHLIVOST symbolizují solidnost. Proto nejlepší produkty naší nové značky SolidSafety zajišťují solidní 

chemická ochrana typu A!!!
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chemická ochrana typu A!!!

081309 SolidSafety Clean Protect
SILNÉ CHEMICKÉ OCHRANNÉ RUKAVICE vyrobené z nitrilového přírodního kaučuku s vysokou odolností vůči mnoha 
chemickým látkám / rozpouštědlům podle EN 374 – chemická ochrana typ A. Pohodlný design rukavic SolidSafety Clean Protect 
umožňuje bezpečnou a ergonomicky bez únavovou práci.

Vlastnosti:

Rukavice SolidSafety Clean Protect vyrobené z nitrilové syntetické pryže nabízí velmi dobrý úchop v důsledku obráceného diamanto-
vého vzoru (tupý povrch) v dlani a na vnitřní straně prstů v suchých i mokrých podmínkách. Špičky prstů jsou také vybaveny nejlepším 
úchopem a umožňují přesnou práci. Vnitřní úprava z bavlněných vloček usnadňuje navlékání a sundávání rukavic a při používání nabízí 
velmi dobrý komfort. Materiálové vlastnosti chemických ochranných rukavic výrazně snižují riziko alergických reakcí, protože neob-
sahují extrahovatelné bílkoviny latexu. Složky materiálového složení splňují nařízení EU. Ochranné rukavice jsou navrženy pro kontakt 
s potravinami.

Zvláštní prvky:

• AQL 0,65 
• EN 388 (úroveň 4001X)
• EN 374-1/Typ A (test chemických látek: AJKLOT) 
• Rukavice jsou rezistentní vůči mikroorganismům (bakterie a plísně)/ test dle 374-2:2014
• EN 420
• Schváleny pro použití s potravinami podle Nařízení (ES) 1935/2004, (EU) 10/2011, (EU) 2017/752
• OOP kategorie III podle Nařízení (EU) 2016/425 o OOP
• Vyrobeno bez použití silikonů *

Oblasti použití:  Chemický průmysl, chemické závody a přeprava, údržba v letectví a kosmonautice, automobilový průmysl, 
polygra� cký průmysl, petrochemický průmysl, zpracování kovů, čištění a odmašťování, povrchové úpravy, zpracování potravin/
manipulace s potravinami, laboratoře, úklidové služby a údržba 

* Silikony mohou být na nepoužité rukavice přeneseny také prostřednictvím kontaminace během přepravy, skladování, balení, apod.. Je nutné, aby uživatel zajistil vhodnost produktů.

EN 388:2016 ISO 374-1/Typ A

AJKLOT4001X

ISO 374-5:2016



CHEMCHEM

V jakých oblastech se používají 
rukavice 081309 SolidSafety Clean Protect?

• CHEMICKÉ LÁTKY / ROZPOUŠTĚDLA / ROPA

• CHEMIE / ROPNÉ DERIVÁTY

• CHEMICKÉ PROCESY / RAFINACE ROPY

• CHEMICKÉ ZÁVODY A PŘEPRAVA

• ÚDRŽBA V LETECTVÍ A KOSMONAUTICE

• AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL

• POLYGRAFICKÝ PRŮMYSL

• PETROCHEMICKÝ PRŮMYSL

• ZPRACOVÁNÍ KOVŮ

• ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ

• POVRCHOVÉ ÚPRAVY

• ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN / VÝROBA POTRAVIN

• LABORATOŘE

• ÚKLIDOVÉ A ÚDRŽBÁŘSKÉ SLUŽBY
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