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RMWB1BX – Rękawice 

winylowe bezpudrowe 

 

 

Rozmiar 

 

 

XL (9-10), L (8-9), M (7-8), S 

(6-7), XS (5-6) 

Ilość w opakowaniu 100 rękawiczek 

Materiał Winyl 

Pudrowane Nie 

Kolor Bezbarwne 
 

 

 Opis  
 

Rękawiczki zostały wykonane z tworzywa PCV, które charakteryzuje się małą rozciągliwością i odpornością na ostre elementy. Podczas 

wyboru rękawiczek winylowych zalecamy dokładne zmierzenie dłoni, aby uniknąć przedostania się zanieczyszczenia do środka 

rękawic. Produkt dedykowany do drobnych prac czystościowych, zabiegach pielęgnacyjnych oraz podczas przygotowania posiłków. 

Rękawic z PCV nie należy korzystać w obecności rozpuszczalników które szybko niszczą ich materiał.  

Na rynku mogą występować jako środek ochrony indywidualnej o złożonej konstrukcji zapewniający ograniczoną ochronę przed 

zagrożeniami chemicznymi lub promieniowaniem jonizującym (III kat ŚOI) lub jako środek ochrony indywidualnej chroniący przed 

mikroorganizmami i czynnikami niemogącymi powodować nieodwracalnych uszkodzeń skóry ( II kat. ŚOI) , bądź stanowiący ochronę 

przed minimalnym zagrożeniem (I kat. ŚOI). Produkt zalecany przy pracach diagnostycznych, opiece lekarskiej oraz przy obróbce  

żywności. 

 

 Wskazania  
 

Przed nałożeniem rękawic, zalecane jest dokładne osuszenie skóry rąk, a następnie sprawdzić, czy nie posiadają wad. Podczas pracy 

zalecamy ostrożność, aby substancje chemiczne nie przedostały się do wnętrza rękawic przez mankiet. W przypadku przedostania się 

substancji chemicznej do skóry, należy ją natychmiast zmyć dużą ilością wody z dodatkiem mydła. W trakcie użytkowania, w 

przypadku przekłucia, pęknięcia lub rozdarcia należy natychmiast zmienić rękawice. Unikać rękawic zabrudzonych od wewnątrz –

mogą one wywoływać podrażnienia prowadzące do zapalenia skóry lub poważniejszych obrażeń. 

 

 Tabela rozmiarów  

 

 

Rozmiar Obwód dłoni Długość dłoni Min. Długość rękawicy 

6 do 15,2 cm 16 cm 22 cm 

7 do 17,8 cm 17,1 cm 23 cm 

8 do 20,3 cm 18,2 cm 24 cm 

9 do 22,9 cm 19,2 cm 25 cm 

10 do 25,4 cm 20,4 cm 26 cm 

11 do 27,9 cm 21,5 cm 27 cm 


