OCHRONNE RĘKAWICZKI JEDNORAZOWE
niebieskie, bezpudrowe, bezlateksowe
1. OPIS PRODUKTU
Rękawiczki jednorazowe wykonane z materiału syntetycznego
(polimer termoplastyczny), wysoce elastyczne i odporne,
bezpudrowe, niesterylne, do jednorazowego użytku w kolorze
niebieskim. Przeznaczone do kontaktu z żywnością.

6. ROZMIARY
Tabela 1.:
Rozmiary

2. SPECYFIKACJA PRODUKTU
Materiał TPE
Powierzchnia

promieniowania. Rekomenduje się zmianę rękawiczek na nowe
po 30-45 minutach używania. Rękawiczki nie były testowane
jako bariera dla substancji żrących.

gładka, bez wypustek i wzmocnień na
palcach

Oburęczność TAK
Kolor niebieski
Rozmiary S, M, L, XL

Szerokość dłoni w cm*

S

7-7,5

M

7,5-8,5

L

8,5-10

XL

>10

*Szerokość mierzona w najszerszym miejscu dłoni
– patrz grafika

7. ZASTOSOWANE OZNACZENIA GRAFICZNE

Opakowanie 100 sztuk wagowo
Termin ważności patrz klepsydra na każdym opakowaniu

3. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze 10 – 40°C
z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych. Nie
przechowywać w pobliżu źródeł ciepła, w pobliżu ognia oraz
ozonu. Przechowywać z dala od substancji takich jak: smary,
oleje, paliwa i rozpuszczalniki oraz środki żrące.

4. PRZEZNACZENIE DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ
Produkt przeznaczony jest do kontaktu z żywnością zgodnie
z Rozporządzeniem (WE) nr 10/2011, Rozporządzeniem (WE)
nr 1935/2004. Przystosowane są do kontaktu z każdym rodzajem
żywności. Wyniki testów migracji globalnej.
Warunki testu
(40°C przez 2h)

Wyniki analizy [mg/dm2]
(limit < 10 mg/dm2)

Wynik testu

etanol 10%

1,5

Spełnia

kwas octowy 3%

1,6

Spełnia

oliwa z oliwek

<5

Spełnia

Powierzchnia kontaktu: 0,43 dm2/45 ml

Przeznaczone
do kontaktu
z żywnością

Chronić przed
wilgocią

Data ważności

LOT

Numer partii/
serii produktu

Produkt
jednorazowego
użytku

Producent

Zapoznaj się
z instrukcją
i opisem
produktu

Chronić przed
działaniem
promieni
słonecznych

Data produkcji

Warunki
przechowywania

Produkt nie jest
steryny

100 GLOVES
BY WEIGHT

Ilość sztuk
w opakowaniu
(wagowo)

5. PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE
Przed użyciem sprawdź rękawice pod kątem jakichkolwiek wad
lub uszkodzeń. Produkt jednorazowego użytku - nie należy
myć dłoni z założonymi rękawiczkami, ani dezynfekować
rękawiczek. Produkt może być wykorzystywany w kontakcie
z żywnością (patrz pkt.4). Do użycia w: przygotowywanie
posiłków, gastronomii, cateringu, pracach domowych, sprzątaniu.
Rękawice nie służą do ochrony przed ogniem oraz ostrymi
narzędziami. W przypadku uszkodzenia produktu w trakcie
jego użycia, należy niezwłocznie wymienić rękawice na nowe.
Produktu nie należy używać jako ochrony przed temperaturami
(zimne oraz gorące), do ochrony przed działaniem prądu, a także
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8. INSTRUKCJA

1.
Umyj dokładnie ręce
z użyciem mydła
(minimum 30 sek.)

2.
Zdezynfekuj
ręce płynem do
dezynfekcji rąk

3.
Poczekaj aż ręce
dokładnie wyschną

4.
Dobierz rozmiar
rękawiczki do
wielkości swojej
dłoni – możesz
skorzystać z tabeli 1

5.
Załóż rękawiczki
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