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Iedereen verdient een schone & veilige werkomgeving

CaluGloves Medical Colbalt  blue 
nitril
De CaluGloves Medical Cobalt Blue nitril handschoenen 
zijn iets dunner dan de standaard kwaliteit maar 
tegelijkertijd zijn ze toch sterk en comfortabel. Ze 
hebben een dikte van 2.2 mil (0,056 mm). Ze bieden 
uitstekende vingergevoeligheid en goede grip door een 
special microstructuur patroon op de vingertoppen. 
Bovendien zijn de kobaltblauw gekleurde disposable 
handschoenen vrij van siliconen, latex en poeder. Ze zijn 
bijvoorbeeld ideaal voor toepassing in de 
gezondheidszorg of voor schoonmaak werkzaamheden. 

Inzetbaar in meerdere 
werkomgevingen

De CaluGloves Medical Cobalt Blue nitril handschoenen 
hebben een kobaltblauwe kleur. Carel Lurvink biedt 
wegwerphandschoenen in verschillende kleuren zodat 
men kruisbesmettingen kan voorkomen door in iedere 
werkomgeving een aparte kleur handschoen in te zetten. 

Zoekt u een allergievrije 
wegwerphandschoen?

Dan is het gebruik van de CaluGloves Medical Cobalt 
Blue nitril handschoenen een goede optie. Deze 
wegwerphandschoen is gemaakt van hoogwaardig nitril 
en niet van latex. Bovendien zijn ze ongepoederd. 
Ongepoederde handschoenen zijn veiliger bij allergieën 
maar volgens sommige gebruikers iets moeilijker aan te 
trekken in vergelijking met gepoederde handschoenen. 
We adviseren u daarom om uw handen goed droog te 
maken voor het aantrekken en uiteraard is hierin de 
keuze van de juiste maat handschoenen belangrijk. 

Positieve punten

+ Vrij van poeder en latex, hierdoor geschikt voor 
mensen met allergie
+ Gecertificeerde bescherming tegen micro-organismen 
(incl. virussen)
+ Gecertificeerde bescherming tegen chemicaliën (type 
C), zie gebruiksaanwijzing voor specifieke informatie)
+ Ondanks zijn dikte en sterkte, zeer flexibel en een 
goede pasvorm
+ Goede grip door een speciale microstructuur op de 
vingertoppen
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Kenmerken:

- Materiaal: nitril
- Maat: S, M, L en XL
- Kleur: kobaltblauw
- Dikte: 2,2 mil (0.05588mm)
- Dikte vingertop: 0,10mm
- Lengte: 240 mm
- Latexvrij
- Poedervrij
- Siliconenvrij
- Bevat geen Bisphenol-a (BPA)
- AQL 1.0 (lekdichtheid) 
- Bedoeld voor eenmalig gebruik
- Dispenserdoos a 200 stuks
- Verkrijgbaar per omdoos a 6 dispenserdozen

CE Markering:

- 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)

Medisch:

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

Registrerende instantie:

PBM: Centexbel (0493)

De CaluGloves Medical Cobalt Blue nitril 
wegwerphandschoenen zijn onder andere 
toepasbaar in de volgende branches: 
- Gezondheidszorg 
- Schoonmaak 
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Wilt u meer informatie over onze 
wegwerp handschoenen?

- Welke handschoenen kies ik? Latex of Nitril 
handschoenen? Lees deze blog voor het antwoord op 
deze vraag.
- Deze handschoen is geschikt voor contact met diverse 
soorten cytostatica. Specifieke informatie is op verzoek 
beschikbaar.

https://www.carellurvink.nl/submenu/actueel-en-acties/blog/latex-of-nitril-handschoenen

