Product Data Sheet Voor KLEENGUARD* G10 Arctic Blue Nitrile Handschoenen - 24cm Ambidextreus / Blauw

Productinformatie
Product code klant

90095 - 90099

Omschrijving

KLEENGUARD* G10 Arctic Blue Nitrile
Handschoenen - 24cm Ambidextreus / Blauw

Overzicht
Productgegevens

24/04/2017

Status

On Sale

Verpakking Configuratie
Inhoud collo

10 Dispenser Boxen x 180 Handschoenen = 1800 Handschoenen

Buitenverpakkingsmateriaal

Papier

Commodity Code

40151900

Verpakking en pallettisering
Code/maat ITF Code

EAN Barcode

Afmeting collo Netto/Bruto Type Pallet LxBxH
(LxBxH)(cm) Gewicht
pallet (m)
(kg)

Colli per
pallet

90095-XS

10036000900955 036000900958

41.3 x 26.7 x
25.7

7.46/8.74

E5

1.20 x 0.80 x 1.44 8 x 5 =40

90096-S

10036000900962 036000900965

41.5 x 26.9 x
26.1

9/9.97

E5

1.20 x 0.80 x 1.46 8 x 5 =40

90097-M

10036000900979 036000900972

41.5 x 26.9 x
26.1

9/9.97

E5

1.20 x 0.80 x 1.46 8 x 5 =40

90098-L

10036000900986 036000900989

41.5 x 26.9 x
26.1

10.04/11.32

E5

1.20 x 0.80 x 1.46 8 x 5 =40

90099-XL

10036000900993 036000900996

41.5 x 26.9 x
26.1

10.296/11.26

E5

1.20 x 0.80 x 1.46 8 x 5 =40

Inner
Gross
Weight
(Kg)

Productomschrijving
Assortiment van Nitrile Handschoen voor algemeen gebruik.
Ideaal voor: PPE categorie 1, biedt bescherming in automotive, magazijn, engineering, schoonmaken, voedselverwerking en
catering; betere grip; vingergevoelig voor verwerken van kleine onderdelen.
Verkrijgbaar als poedervrije, latexvrije, ambidextreuse handschoenen, 0,06 dikte, met rolzoom aan de mouwen voor extra
sterkte en getextureerde vingertoppen voor uitstekende grip in verschillende maten van XS tot XL, biedt een uitstekende
pasvorm.
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Features and Benefits
Features

Benefits

Ambidextreus

EN1073-2

CE markering - Categorie 1

EN 1149-5

Gerold boord

EN1073-2

Gestructureerde vingertoppen

Voor ademende werking en comfort, maar ook beweeglijkheid en
bescherming voor lichte/medium assemblagetoepassingen, Voor
uitstekende grip op natte en droge voorwerpen

Latex vrij

Om kleding schoon te houden en minder kruisbesmetting bij
voedselverwerking en licht industriële gebieden en biedt ook extra
bescherming, Voor maximale bescherming maar ook soepelheid en
elasticiteit

Onafhankelijk geaccrediteerd

Uitstekende vingergevoeligheid

Poedervrij

Voor maximale bescherming aan pols., Voor uitstekende olie afstoting
en mechanische bescherming voor droge en/of licht geoliede
voorwerpen taken plus uitstekende grip te bieden

Product Configuration
Steriel

Nee

Latexvrij

Ja

Belangrijkste type beveiliging

CE Simpel

Toepassing

Industrieel

Ambidextreus

Ja

Gepoederd

Nee

Materiaal

Nitril

Coated

Nee

Voering

Nee

Coating

Nee

Kleur

Blauw

AQL

1.5

Chlorinated

N.v.t.

Style Manchet

Gerolde manchet

Dikte garen

N.v.t.

Lengte

240 mm

Dikte

0.06mm
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Internationale normen en symbolen
Markt

ISO 9001

"Dit weergeeft de eisen voor de kwaliteit
management systemen, is nu stevig
verankerd als de wereldwijd geïmplementeerde standaard om de
verzekering te geven over de mogelijkheid om te voldoen aan de
kwaliteitseisen en ter
verbetering van de tevredenheid van de klant in leverancierklantrelaties."

Oplossing

Safer Workplace

Productive Workplace

We weten dat de veiligheid van het personeel een topprioriteit voor u
is. U kunt op onze oplossingen vertrouwen om hen, hun omgeving en
uw belangrijke werk te beschermen.

Het succes van uw bedrijf is afhankelijk van uw werkefficiëntie.
Daarom zijn onze oplossingen ontworpen om u te helpen uw
productiviteit te verbeteren.

Standard RE

Food Contact Regulations

Dit product is geschikt voor contact met levensmiddelen en voldoet
aan Verordening (EG) nr. 1935/2004.
Bovendien voldoen nitrile rubber handschoenen aan Verordening
(EG) nr. 10/2011 en de Duitse BfR-aanbeveling, No. XXI . De
papieren producten voldoen aan de Duitse BfR-aanbeveling, No.
XXXVI.
Eenvoudig - CAT I, Gemiddeld - CAT II of Complex - CAT III

CE Mark

Verpakking
Verkoopeenheid

Collo

Max gewicht(kg)

12.39

Afmeting collo (LxBxH)(cm)

41.5 x 26.9 x 26.1

Binnenverpakkingsmater
iaal

Papier

Instructions

Tegen hitte en radioactieve bronnen
beschermen.

Droog houden. Op een koele, droge
plaats bewaren.

Alleen voor eenmalig gebruik.
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Informatie
Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om het risico van de uit te voeren taak te beoordelen en daarbij de juiste keuze voor de persoonlijke
beschermingsmiddelen te bepalen. De fabrikant, Kimberly-Clark, accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor een onjuiste keuze of onjuist gebruik van
persoonlijke beschermingsmiddelen, getoond in deze brochure. Alle zorgvuldigheid is in acht genomen om ervoor te zorgen dat de informatie in deze brochure zo
nauwkeurig mogelijk was op het moment van publicatie. Desondanks kunnen er fouten zijn ontstaan; de wetgeving inzake persoonlijke beschermingsmiddelen is
bovendien voortdurend onderhevig aan verandering. Het kan zijn dat er tijdens de levensduur van deze brochure wijzigingen zijn opgetreden. De specificaties
voor de producten kunnen derhalve ook wijzigen. We raden u aan contact met ons op te nemen via INFOFAX als u vragen hebt over de getoonde producten of de
geschiktheid ervan voor een bepaalde taak. Gebruikte persoonlijke beschermingsmiddelen dienen altijd op de juiste en veilige wijze te worden weggegooid
overeenkomstig Europese, nationale en lokale milieuvoorschriften.

Infofax gegevens

infofax@kcc.com

Websites

www.kcprofessional.nl

Opslagcondities

Droog bewaren. Opslaan op
een koele droge plaats en
beschermen tegen blootstelling
aan direct zonlicht, intens
kunstmatig licht of blootstelling
aan bronnen van straling of
ozon.

Duurzaamheid

Dit product heeft een houdbaarheid van
vijf jaar vanaf de datum van
vervaardiging.

Nummer Klantenservice

Voor verdere informatie gelieve contact op te nemen met Customer Service tijdens normale
kantooruren 0318 697691

Land van Oorsprong

Maleisië
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