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MODEL  570 
GEnel kulanım için eldiven. 100% Nitril latex, pudrasız eldiven düşük risk solventler ve kimyasallara karşı koruma sağlar 

,  hünerlidir.  POtansiyel  kimyasal dökülme ve damalamalardan koruma amacıyla bu eldiven özelliklerine sarılmış  bir 

kolluk eklenmişt. Mekanik riskler için tavsiye edilmez. Tek kullanımlık mavi nitril eldiven, pudrasız. .  

EN 420:03 – Korucu eldiven, GEnel amaçlı kullanım.  
EN 374-1-2-3:03 – Kimyasal ürünlere ve mikroorganizmalara karşı koruyucu eldiven. 

Markalama: JUBA®, referrans, beden , kutunun üzerinde CE logoları ve seviyeleri ile birlikte 
Beden : XS, S, M, L ve XL

BEden XS S M L XL XXL
 EN 420.2003 de tanımlandığı gibi en-boy El 
yerleştirme EN 420.2003
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İnceleme Yapan SGS 
United Kindgom Ltd.
Weslon Super Mare 
BS22 6WA
United Kingdom
Organismo Notificado: 
0120
Nº Certificado: 
GB11.84076

Kimyasal Data 

Test EN-374-2003 , bir kimyasal gerçirgenliği için en uzun barşarı zamanı  performans seviylerinin tanımlanması  için 

kullanılmıştır. 
 

Kİmyasallar B.T.T 
(Min)

Sınıf 

Sodium hydroxide 
40%

>480 
minutes

6

n-Heptane (J)   19 
minutes 

1

Propanol 18 minutes 1

The gloves are sampled and tested for leakage in accordance with EN 374-1 Section 5.1.2. & EN 374-2 section 5.3 
respectively and the results at performance level 2 and inspection level G1 are classified as Acceptable Quality Level 
(AQL) = 1,5  

Kullanım 
Laboratuvarlar . Kimyasal Endüstrisi, hizmet sektörü, gıda işleme, otomobil endüstrisi , 
elektronik ve havacılık endüstrisi . 
Eldivenler EN 374-1 Section 5.1.2 & EN 374-2 Section 5.3 ile uyumlu olarak numunelendirilmiş ve sızıntılar için test edilmiştir   ve  
seviye 2 ve seviye Gı performans sonuçları Kabul edilebilir kalite seviyesi ( AQL)=1,5 e gore sınıflandırılmıştır

Uyarı 
Hareketli makine ekipmanları olan ortamlarda kullanılmamalıdır. 
 
Eldiven Temizliği ve Bakımı 
Yeni,  kullanılmış veya temizlenmiş eldivenler  kullanılmadan önce her defasında hasar 
oluşmadığından emin olmak için titizlikle kontrol edilmelidir.  Eldivenler kirlenmiş şekilde 
bırakılmamalı, tekrar kullanım için elden çıkartmadan  mümkün olduğunca temizlenmeli ve bir 
zarar oluşmadıgından emin olunmalıdır 

Depolama:



Kuru ortamda, orjinal ambalajında ve güneş ışınlarına direk maruz kalmayacak şekilde  10deg C to 30dec C 
de saklanması uygundur.
 
Performans 
Tavsiye edildiği şekilde depolandığı taktirde eldivenler mekanik özelliklerini korur. Kullanım süresi 
işin  mahiyeti,  kullanıcının  kullanım  şekli  ve  eldivenin  işe  uygun  seçilmesi  kriterlerine  göre 
değişiklik göstermektedir
 
Genel Bilgiler
Ürünler ISO 9001: 2000 standartlarında üretilmiştir Yapım aşamasında kullanılan herhangi bir 
malzeme ve işlem kullanıcıya zarar vermez

NOT
Bu belgedeki bilgiler kullanıcıya uygun kişisel ekipman seçiminde yol göstermek amaçlıdır. 
Burada yazılı fiziksel ve var ise  kimyasal test değerleri işin mahiyetine uygun eldivenin tespit 
edilmesinde bilgilendirme amacına yöneliktir. Eldivenin işe uygun seçilmesi üreticinin değil 
kullanıcının sorumluluğu altındadır.
 
 


