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Iedereen verdient een schone & veilige werkomgeving

CaluGloves Food Blue nitrile 
disposable handschoen 200stuks

Eigenschappen

De silicoonvrije, ongepoederde CaluGloves Food Blue 
nitrile wegwerphandschoenen bieden optimale hygiëne 
en bescherming. De dikte van deze disposable 
handschoen is 4.5 mil. CaluGloves Blue nitrile 
wegwerphandschoenen zijn voorzien van een speciaal 
microstructuur over de volledige handschoen wat voor 
een goede grip zorgt. Dit is onder andere erg handig in 
bijvoorbeeld laboratoria, de farmaceutische industrie, de 
polyesterverwerkende industrie, de elektrotechnische 
industrie of de grafische industrie. Bovendien kunt u 
deze disposable handschoenen ook uitstekend 
gebruiken in de voedselverwerkendeindustrie, in 
grootkeukens, in de gezondheidszorg of in de 
schoonmaak. 

CaluGloves Food Blue nitrile handschoenen in de 
voedingsindustrie

Als u in de voedingsmiddelenindustrie werkt zijn de 
CaluGlove Food Blue nitrile disposable handschoenen 
ideaal. Ze zijn geschikt voor contact met voedsel en 
voldoen aan alle vastgestelde eisen. 

- Geschikt voor contact met voedingsmiddelen 
- Conform Vo EG 1935/2004
- Conform Vo EG 10/2011
- Conform Vo EG 2023/2006

Opzoek naar een wegwerphandschoen 
zonder allergieën? (Latexvrij, Silicoonvrij 
en poedervrij)

Dan zijn de CaluGloves Blue nitrile handschoen een 
goede optie. Deze wegwerphandschoen is gemaakt van 
hoogwaardig nitrile en niet van latex. Bovendien zijn ze 
ongepoederd. Ongepoederde handschoenen zijn 
veiliger bij allergiën maar wel moeilijker aan te trekken 
doordat men sneller zweethanden krijgt. 

Niet-steriele wegwerphandschoen

Niet-steriele handschoenen zijn persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PBM). De voornaamste taak 
van niet-steriele handschoenen is het beschermen van 
de medewerker of verzorger zelf. Door het dragen van 
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wegwerp handschoenen wordt de kans op het 
overdragen van micro-organismen verkleint. Uiteraard 
moeten de handschoenen na elke handeling 
weggegooid worden. 

Positieve punten

+ Vrij van poeder en latex, hierdoor wel geschikt voor 
mensen met latexallergie
+ Ongepoederd, en dus geschikt voor de 
voedingsindustrie
+ Beschermt tegen micro-organismen, virussen en 
chemische spatten
+ Silicoonvrij
+ Chemie weerstandklasse: Type B 
+ Ondanks zijn dikte en sterkte, zeer flexibel en een 
goede pasvorm
+ Goede grip door een speciale microstructuur over de 
volledige handschoen

CE Markering PBM

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

Kenmerken

- Materiaal: nitril
- Maat: M t/m XL
- Kleur: blauw
- Dikte: 4,5 mil (0.1143mm)
- Dikte vingertop: 0,12mm
- Lengte: 240 mm
- Latexvrij
- Poedervrij
- Siliconenvrij
- Bevat geen Bisphenol-a (BPA)
- AQL 1.0 (lekdichtheid) 
- Bedoeld voor eenmalig gebruik
- Dispenserdoosinhoud: 200 stuks
- Verkrijgbaar per omdoos. Inhoud: 6 dispenserdozen

Voedselcontact
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- Geschikt voor contact met voedingsmiddelen 
- Conform Vo EG 1935/2004
- Conform Vo EG 10/2011
- Conform Vo EG 2023/2006

Medisch

- Niet steriel
- Voldoet aan EN455 (onderdelen 1 – 2 – 3 – 4)

Productielocatie gecertificeerd volgens

- ISO 9001:2015 
- ISO 13485:2016

De wegwerphandschoenen zijn onder 
andere toepasbaar in de volgende branches

- Voedselverwerkende industrie 
- Grootkeukens 
- Gezondheidszorg 
- Schoonmaak 
- Farmaceutische industrie 
- Laboratoria 
- Polyester verwerkende industrie 
- Lichte industrie 
- Elektrotechnische industrie 
- Grafische industrie


