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GL01 ESD Nitril kesztyű 

Leírás 

 

 

▪ Széleskörű felhasználási terület, akár laboratóriumi 
munkához, elektronikai iparba, egészégügyi területre  

▪ Védőkesztyű vegyszerek ellen: zsírok, olajok, festékek, 
lakkok, tisztító-és polírozószerek, szintetikus gyanták, 
ragasztók és peszticidek kezelésére 

▪ Folyadékzáró nitril anyag 

▪ Ftalátok, szilikon, por és latexmentes 

Tulajdonságok 

 

▪ Szín: 

▪ Nyúlás: 

fehér 

400-500 % 

▪ Méret:  S:  kesztyűhossz: 290 mm ± 20 mm 

     tenyérszélesség: 80 mm ± 10 mm 

M: kesztyűhossz: 290 mm ± 20 mm 

      tenyérszélesség: 95 mm ± 10 mm 

L:  kesztyűhossz: 290 mm ± 20 mm 

     tenyérszélesség: 110 mm ± 10 mm 

 

Figyelmeztetés: A kesztyűk sok vegyi anyaggal szemben nem nyújtanak megfelelő védelmet. A 
végfelhasználó felelőssége, hogy kiválassza és tesztelje a megfelelő kesztyűt alkalmazásukhoz. 
Ha a bőrre ártalmas anyagokkal dolgozik, használat előtt feltétlenül ellenőrizze, hogy a kesztyűn 
nincs-e lyuk, szakadás. 

Villamos tulajdonságok 

▪ Ellenállás: 8 x 107 Ω  
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Rendelési adatok 

 

▪ GL01-S nitril kesztyű, fehér, méret: S, CS = 50 pár 

▪ GL01-M nitril kesztyű, fehér, méret: M, CS = 50 pár 

▪ GL01-L nitril kesztyű, fehér, méret: L, CS = 50 pár 
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