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Iedereen verdient een schone & veilige werkomgeving

CaluGloves Medical Basic nitrile 
disposable   multi color 
handschoenen 200st

Eigenschappen

De CaluGloves medical Basic nitrile disposable 
handschoenen multi color zijn gemaakt van topkwaliteit 
nitril. De medical Basic nitril heeft een dikte van 3 mil en 
is daarmee heel iets dunner dan een standaard nitril 
handschoen en hebben daardoor een beter 
draagcomfort en zeer 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.

Positieve punten

+ Vrij van poeder en latex, hierdoor wel geschikt voor 
mensen met latexallergie
+ Hoge vingergevoeligheid

Kenmerken:

- Materiaal: nitril
- Maat: S, M, L en XL
- Kleur: multicolor
- Dikte: 3 mil (0.076 mm)
- Lengte: 240 mm
- Poedervrij
- Latexvrij
- Siliconenvrij
- Bevat geen Bisphenol-a (BPA)
- AQL 1.5 (lekdichtheid)
- Bedoeld voor eenmalig gebruik

Verpakking:
- milieuvriendelijke verpakking, hierdoor 33% besparing 
op karton
- Dispenserdoos a 200 stuks
- Verkrijgbaar per omdoos a 6 dispenserdozen
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CE Markering PBM:
- Conform Vo EG 2016/425
- PBM Cat I (bescherming tegen minimale risico’s)

Toepassing:

- zorg
- Schoonmaak


