
 

 
Химически нитрилни ръкавици без талк   

 
 Сертифицирани лични предпазни средства Категория III  
 Защита от токсични, канцерогенни, опасни химикали 
 Защита от вируси, гъбички, микроорганизми съгл. ISO 16604 
 Без талк, нестерилни 
 Предназначени за химични, микробиологични, клинични лаборатории и др. 
 В съответствие с ISO 9001, EC Директива 89/686, EN 420:2003 
 Не съдържат естествен латекс и редуцират риска от алергия към латекс  
 Грапава текстура на пръстите за по-лесно задържане на мокри и сухи предмети 

 
 

 PRIZM multi-layered ръкавици от неопрен и нитрил  
 
 Най-висока степен на защита от токсични, канцерогенни химикали,  

конц. киселини и основи поради комбинацията неопрен-нитрил 
 Дебелина 0,22 мм 
 XTRA моделът е с дължина 30 см, защитава по-голяма част от ръката 

 
 

OPAL нитрилни ръкавици  
 

 Отлична тактилна чувствителност, мекота и комфорт при носене 
 Подобрена защита от вируси, микроорганизми, изпръскване с химикали 
 Дебелина 0,07 мм 
 200 броя в кутия (размер L и XL – по 170 бр/кутия) 

 
 
 

 

Нестерилни ръкавици категория III, химически устойчиви 

Описание                                                                                                                   Цвят X-Small S M L X-Large Броя в 
кутия 

PRIZM XTRA нитрил-неопрен, 24 см пурпурен 99221 99222 99223 99224 99225 100 (XL=90) 

PRIZM нитрил-неопрен, 30 см пурпурен 99251 99252 99253 99254 99255 50 

PURPLE* нитрилни ръкавици, 24 см виолетов 90625 90626 90627 90628 90629 100 (XL=90) 

PURPLE XTRA* нитрилни ръкавици, 30 см виолетов 97610 97611 97612 97613 97614 50 

STERLING* нитрилни ръкавици, 24 см сив 99210 99211 99212 99213 99214 150 (XL=140) 

GREEN* нитрилни ръкавици, 24 см зелен 99850 99851 99852 99853 99854 250 (XL=225) 

BLUE* нитрилни ръкавици, 24 см син   97982 97983 97984 97985 100 (XL=90) 

OPAL* нитрилни ръкавици, 24 см син 62880 62881 62882 62883 62884 200  
(L, XL=170) 

Smart line* нитрилни ръкавици, 24 см син  10622 10623 10624 10625 100 

Dexpure нитрилни ръкавици, 24 см син  4580388-
S 

4580388-
M 

4580388-
L  100 



 

 
Кърпи за прецизни задачи без власинки Precision wipes 

 
Подходящи за работа с микроскопи. Почистват предметни стъкла, покривни стъкла, кювети,  
лабораторна стъклария, инструменти или техни части.  
Отлично попиват течности и почистват прах.  
Антистатична опаковка, лазерно изрязани краища на кърпите за по-малко отделяне на 
прашинки.  
Еднопластни, предлагат се два размера на кърпите: 30,4 х 30,4 см и 11,5 х 21,5 см.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Кърпи за деликатни задачи Delicate Task Wipes 

 
Кърпи с уникална комбинация от висока абсорбция на масла, мекота и ниско съдържание на 
влакна за редица деликатни задачи по почистване в лабораториите.  
Двупластни, с размер на кърпите 20х21 см, опаковки по 100 и 200 броя. 
 

 
 
 
 
 

 
 
Сухи кърпи за чисти стаи W4 Dry Wipers 
 
Подходящи за ISO Class 4 или по-висок клас чисти стаи.  
За почистване на медицински изделия и повърхности във фармацията, хранително-вкусовата 
индустрия, микроелектрониката и др.  
Полипропиленовите листове са устойчиви на киселини, основи и разтворители.  
Безвласинкови кърпи с лазерно изрязани ръбове. Антистатични. 
Двойна стерилна опаковка на пакет. 5 пакета в кашон. 
 

 
 
 
 
 

  

Каталожен 
номер Цвят  Материал  

Размер кърпа 
 ш х д   Броя в кутия  

9413020 бял хартия 30,5 х 30,5 см 196 
9413021 бял хартия 11,5 х 21 см 280 

 
Каталожен номер 

 
Материал Размери ш х д  Броя в опаковка 

9413015 хартия 20 х 21 см 200 
9413017 хартия 20 х 21 см 100 

 
Каталожен номер 

 
Материал 

Размер на кърпи  
 ш х д  Броя в опаковка 

76460 РР 23 х 23 см 100 
76050 РР 30 х 30 см 100 


