


PROTECT YOUR PERFORMANCE 

• Juba’nın Dahil Olduğu Grup
• Merkez Ofis: Londra
• Çalışan sayısı: 13.000 kişi
• Yıllık Gelir: 6.689 milyon €
• Faaliyette old ülke sayısı: 27 ülke

• Yerleşim: İspanya
• Yıllık Gelir: 24 milyon €
• Eldiven Uzmanı Üretici

Bunzl brands:



Kalite Güvencesi

AENOR EC 3. kategori ürünler için kalite 
    güvence sistemi

Gore-Tex® itfaiyeci ve polis eldivenleri için   
    lisans

Dyneema® kesilme dayanımlı eldivenler 
    için lisans

ISO 9001:2008  and ISO 14001:2004 
    Belgeleri

JUBA 300’den fazla referansla Avrupa’da en 
    fazla iş eldiveni çeşitliliğine sahip olan 
    firma



Uluslararası Marka

Juba eldivenlerini Portekiz,
   Fransa, İngiltere, Belçika, 
   İtalya, Hollanda, İsviçre, 
   Almanya, Yunanistan, 
   Polonya, Türkiye ve Kuzey 
   Afrika’ya ihraç eder.

Pakistan, Hindistan, Sri 
   Lanka, Endonezya, Tayland 
   ve Çin’deki fabrikalarla 
   stratejik anlaşmaları vardır.



                         Geniş Ağımız ve Altyapımız ile Hizmetinizdeyiz

 İSPANYA -La Rioja’da 8.000 m2 büyük depo

 Barselona’da ürünlerin transferi için bir depo

 Radyo Frekans Sistemi İle Stok Kontrolü ve Tedarik Hizmeti

 2012 Yılında Toplam 35 Milyon Çift Eldiven Satışı 





Cat. I – Basit Tasarım – Düşük Seviyeli( dereceli) Risk:

Sonuçları fazla zararlı olmayan düşük riskli işler için tasarlanmış 
eldivenler

Sertifikalandırma Distribütor veya Üretici tarafından yapılır.  

İşaretleme: Üretici/Distribütor adı, Ürün Kodu, Beden, CE logosu

KATEGORİLER



Orta seviyede riskli işlere karşı koruma sağlamak için tasarlanmış 
eldivenler

Sertifika onaylanmış bağımsız kuruluş tarafından verilir.

İşaretleme: Üretici/Distribütor adı, Ürün Kodu, Beden, CE logosu 
ve risk standardı şeması

Cat. II – Orta Seviye Tasarım – Orta Seviyede Risk:



Çok yüksek risk derecelerine ( kimyasallar gibi ) karşı koruma 
sağlamak için tasarlanmış eldivenler

Onaylanmış bir kuruluş veya kalite güvence denetmeni tarafından 
her yıl test edilir.

İşaretleme: Üretici/Distribütor adı, Ürün Kodu, Beden, Risk Standardı 
Şeması, CE logoso ve onaylanmış kuruluşu belirten numara

Cat. III – Kompleks Tasarım - Ölümlü/Kalıcı Hasar Riski
                                                                   

Onaylanmış Kuruluş nº



Performans dereceleri 1 2 3 4 5

a. Aşınma Dayanımı (tur) 100 500 2000 8000 n/a

b. Kesilme Dayanımı (index) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

c. Yırtılma Dayanımı (Newton) 10 25 50 75 n/a

d. Delinme Dayanımı (Newton) 20 60 100 150 n/a

“EN 388:03 – Mekanik Risklere Karşı Koruyucu Eldiven” 
Eldivenler için Mekanik Koruma
 

a b c d



“EN 407:2004 – Isıl Tehlikelere Karşı Koruma Sağlayan 
Eldivenler”   
Eldivenler için Isı Koruması
 

Performans dereceleri 1 2 3 4

a. Yanma direnci – Alev sonrası süre <20 s <10 s <3 s <2 s

a. Yanma direnci – Tutuşma sonrası süre no requir. <120 s <25 s <5 s

b. Temas ısısı 100°C 250°C 350°C 500°C

b. Temas ısısı direnci >15 s >15 s >15 s >15s

c. Konvektif ısı direnci >4 s >7 s >10 s >18 s

d. Radyan ısı direnci >7 s >20 s >50 s > 95 s

e. Erimiş metalden gelen küçük sıçramalara 
    karşı direnç ( sıçrama adedi )

>10 >15 >25 >35

f.  Erimiş metalden gelen büyük sıçramalara 
    karşı direnç (kütle)

30 g 60 g 120 g 200 g

a b c d e f



“EN 374 - Kimyasallara ve Mikroorganizmalara Karşı 
              Koruma Sağlayan Eldivenler”

Performans  seviyesi 0 1 2 3 4 5 6

Dakika <10 >10 >30 >60 >120 >240 >480

Bu şema, listede bulunan kimyasallardan en az 3 
tanesine karşı dayanıklılık süresi > 30 dak. olan 
eldivenler için kullanılır. (AJK listedeki kimyasalları 
temsil eden kodlardır. )

Bu şema, yukarıdaki şartları sağlayamayan kimyasal koruma eldivenleri için 
kullanılır. Düşük kimyasal koruma anlamındadır. ‘Düşük Kimyasal Direnç’ 
veya ‘Su geçirmez’ eldiven simgesi, belirtilen listeden en az üç kimyasala 
karşı en az 30 dakika olan dayanıklılık süresini geçemeyen eldivenler için 
kullanılır. 

 
Mikro organizma ‘Mikroorganizma’ simgesi eldivenin sızdırma testi için en az 2. 
seviyedeki performansa uygun olması durumunda kullanılır.

A -Metil alkol
B -Aseton
C -Asetonitril
D -Diklorometan
E -Karbon disülfür
F -Toluen
G -Dietilamin
H -Tetrahidrofuran
I  -Etil asetat
J  -n-Heptan
K -Sodyum hidroksit 40%
L -Sülfürik asit 96%



“EN 511 – Soğuğa Karşı Koruma Sağlayan Eldivenler”

a b c

a. Konvektif Soğuk Direnci. Isı yalıtımı. 
• Performans seviyesi 0-4. 
• Isı yalıtımı özellikleri konvektif ısı transferi ölçülerek elde 

edilir.

b. Soğuk Temas Direnci. Isı direnci. 
• Performans seviyesi 0-4. 
• Soğuk bir madde ile temas ettiğinde, eldiven materyalinin 

gösterdiği ısı direncidir

c. Su Geçirgenliği Testi.
• Seviye 0= En az 30 dakika su temasından sonra su nüfuz 

eder.
• Seviye 1= Su nüfuz etmez



DİĞER STANDARTLAR:

İtfaiye Eldivenleri

EN 659:03

Zincirli Testere Eldivenleri

EN 381-7:1999

Elektrikçi Eldivenleri

EN 60903:2003

Titreşim: EN 10819 Kaynak: EN 12477







DERİ ELDİVENLER
• Mekanik risk
• Orta dereceli ısı koruma
• Kaynak kıvılcımları
• Nefes alabilen

LİMAN İŞÇİLERİ SÜRÜCÜ KAYNAKÇI



Deri özellikleri:

Yüzey 
Deri

Süet

Bütün deri eldivenler dikişlidir.

Farklı deri cinsleri: sığır, keçi, bizon derisi … 

• Dayanıklılık ve hareket becerisi
• İyi kavrama özelliği
• Yüksek yırtılma dayanımı

• Derinin en kaba kısmıdır. 
• Mükemmel ısı ve kesilme dayanımı. 
• Kalın olduğu için düşük kavrama
• Nemli ortamlarda daha gözenekli hale 

gelir.

Yüzey Deri

Süet

Derinin kesiti



Deri Seçimi:

Boyun

KarınSırt

• Kalınlık
• Görsel seçim
• Derinin kökeni
• Derinin bölgesi



PAMUK ELDİVENLER
• Esneklik
• İyi Mekanik Dayanım
• Düşük Isı Direnci
• Zamanla Bozulma

DİKİŞLİ DİKİŞSİZ
DİKİŞLİ 

KAPLAMALI 
ELDİVENLER

DİKİŞSİZ 
KAPLAMALI 
ELDİVENLER

R

•Doğal 
•Su Emici
•Çok Rahat
•Nefes Alabilir



NAYLON veya POLİESTER ELDİVENLER
• İyi Aşınma Direnci
• Nemi Almazlık
• 180ºC’de  Erime 
• Yüksek Tutunma Özellikli (High Tenacity-HT) poliamid gelişmiş 

mekanik özelliklere sahiptir.

DİKİŞLİ DİKİŞSİZ DİKİŞSİZ KAPLAMALI 
ELDİVEN



ARAMİD ELDİVENLER
• Dupont’a ait olan Kevlar® en bilinen markadır.
• Kesilmelere karşı iyi, ısısal işlere karşı orta dereceli direnç
• Aşındırıcı kimyasal maddelere karşı dirençli
• Düşük elektrik iletkenliği. 
• Düşük mekanik aşınma direnci. 

DİKİŞLİ DİKİŞSİZ
DİKİŞSİZ KAPLAMALI 

ELDİVEN



HDPE ELDİVENLER
• DYNEEMA® en çok bilinen markadır.
• Kesilme ve aşınmaya karşı mükemmel direnç
• Birçok kimyasala karşı koruma
• Hafif, rahat ve serin dokunuşa sahip 
• Vücut ısısına uyum sağlar. 
• Aramidlerden 50 kat fazla aşınma dayanımı.
• Daha uzun dayanım: Çok kez kullanılabilir, yıkanıp, temizlenip 

tekrar tekrar kullanılabilir.

DİKİŞLİ DİKİŞSİZ
DİKİŞSİZ KAPLAMALI 

ELDİVEN





KESİLME DİRENLİ ELYAFLAR
• Aramid vaya HDPE iplikler (Kevlar® veya Dyneema®) kendi yapıları 

gereği 2 veya 3 kesilme derecesi sağlarlar.
• Daha yüksek performans elde etmek için diğer güçlü elyaflarla 

( cam elyafı veya çelik tel gibi ) karışım yapılır.



TÜYLENME – TESTİ 8 SAAT SONRA 
     DYNEMAA  ELYAFLİ ELDİVEN          POLYESTER / CAM 





PU (POLİÜRETAN)
• Mükemmel elastikiyetin yanında aşınma ve yırtılma direnci 

gösteren sentetik materyal.
• Kuru ortamlarda iyi tutma, kavrama ve dokunma hassasiyeti.
• Nefes alabilir.
• Birçok alkol, hidrokarbon ve çözücüye dirençli.
• Poliüretan  alerjik değildir ve antistatiktir.

SOLVENT BAZLI PU SU BAZLI PU



Doğal LATEKS
• Aşınma ve kesilmeye karşı iyi koruma
• Islak ortamlarda iyi kavrama özelliği
• Asit ve alkollere karşı iyi direnç
• Yağ ve yağ bazlı ürünlerle kullanıma uygun değil
• Doğal Lateks (kauçuk) %2 civarında protein içerir, bu da çok 

nadirde olsa alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

KUMLU YÜZEY KIRIŞIK YÜZEY PÜRÜZLÜ YÜZEY



NITRIL
• Aşınmaya karşı mükemmel direnç.
• Solventler, yağlar, petrol, hayvansal yağlar ile kullanıma uygun
• Aseton ve organik çözücülerle kullanılması önerilmez.

DÜZ KÖPÜK
Yüksek aşınma direnci, 
sıvılara  karşı koruma

Islak ve kuru 
ortamlarda iyi kavrama

NFT
Islak ve yağlı 

ortamlarda iyi kavrama



BİPOLİMER (Nitril + Su bazlı PU)
• Islak ve yağlı ortamlarda mükemmel kavrama
• Esneklik ve nefes alma
• Aşınmaya karşı düşük direnç.



PVC
• Mükemmel aşınma direnci
• Asitler, bazlar, yağlar ve makine yağlarına karşı iyi direnç. 
• Cazip fiyat / kalite oranı



NEOPREN
• Temas ısısı için koruma.
• Çözücü asitlere karşı iyi kimyasal direnç.
• Yağlara karşı iyi direnç.



DESTEKSİZ ELDİVENLER

Neopren/ 
lateksPVCLateks Nitril Neopren



KULLAN-AT ELDİVENLER

LATEKS VİNİL NİTRİL

• PUDRALI
• PUDRASIZ

• TEN RENGİ
• MAVİ RENK

 Asit, baz ve alkolle 
kullanıma uygun

 Mükemmel aşınma 
direnci

 Yırtılma ve delinme 
riski

 Asit ve alkolle kullanıma 
uygun

 İyi kesilme koruması
 Yağ ve yağ bazlı ürünler 

için uygun değil
 Alerji riski var

 Yağlar, bazlar, çözücüler ve 
hayvansal yağlarla kullanıma 
uygun.

 Mükemmel aşınma, delinme, 
yırtılma direnci

 Asetonlar ve organik 
çözücülerle kullanıma uygun 
değil
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