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CaluGlove Food Skyblue nitrile 
disposable  handschoenen 200st

Omschrijving

De CaluGloves Food Skyblue nitril disposable 
handschoen is gemaakt van topkwaliteit nitril. De Food 
Skyblue nitril is, ondanks zijn geringere dikte (3,2 mil.), 
sterk en bijzonder comfortabel door zijn hoge 
vingergevoeligheid. Deze poedervrije handschoen heeft 
een microstructuur patroon op de vingertoppen voor een 
zeer goede grip. De CaluGloves zijn niet-steriele 
handschoenen die zowel rechts- als linkshandig te 
dragen zijn.

Zoekt u allergie vrije handschoenen?

Dan zijn deze latexvrije handschoen een uitstekende 
keuze.
Door dat het ongepoederde handschoen zijn, komt er 
geen eiwit en bijbehorende latex deeltjes vrij. Hier door 
kunt u uw medewerkers gerust de handschoen aan laten 
trekken.

Poedervrije handschoenen

De nitril wegwerphandschoenen zijn geschikt voor 
gebruik in de voedingsindustrie. In deze industrie mag er 
geen poeder in het voedsel komen. Gebruik van 
poedervrije handschoen wordt dan ook ten alle tijden 
aangeraden.

Niet-steriele handschoen

Niet-steriele handschoenen zorgen voor een kleinere 
kans dat micro-organismen van de handen van 
medewerkers op voedingsmiddelen komen.
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Positieve punten

+ Vrij van poeder en latex, hierdoor wel geschikt voor 
mensen met latexallergie
+ Hoge vingergevoeligheid
+ Zeer geschikt voor de voedingsindustrie
+ Chemie weerstandklasse: Type C
- Wilt u meer weten over latex of nitril handschoenen? 
Lees dan onze blog.

Verpakking: 

- milieuvriendelijke verpakking, hierdoor 25% besparig 
op karton
- Dispenserdoos a 200 stuks
- Verkrijgbaar per omdoos a 6 dispenserdozen

CE Markering PBM:

- PBM cat III
- Conform Vo EG 2016/425
- Gecertificeerd door Centexbel (CE 0493)
- EN ISO 374-1:2016 / Type C (beschermingsniveau 
tegen inwerking chemische stoffen)
- EN ISO 374-5:2016 / + virus (bescherming tegen 
micro-organismen)
- EN 420+A1:2009 (algemene vereisten voor 
werkhandschoenen)

Voedselcontact:

- Geschikt voor contact met voedingsmiddelen
- Conform Vo EG 1935/2004
- Conform Vo EG 10/2011 (kijk bij ‘downloads’ voor 
migratiegegevens)
- Conform Vo EG 2023/2006

Registrerende instantie:
- PBM: Centexbel (0493)
Productielocatie gecertificeerd volgens:

https://www.carellurvink.nl/submenu/actueel-en-acties/blog/latex-of-nitril-handschoenen
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- ISO 9001:2015
- ISO 13485:2016

Toepassing:

- Voedselverwerkende industrie
- Grootkeukens
-- Schoonmaak
- Farmaceutische industrie
- Laboratoria
- Polyester verwerkende industrie


