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OCHRANA PROTI CHEMIKÁLIÍM

843  
0,06/240 mm

833  
0,10/240 mm

84301  
0,06/240 mm

84101  
0,10/240 mm

84501  
0,10/240 mm

848  
0,12/290 mm

858 / 85801  
0,15/280 mm

846  
0,19/290 mm

849  
0,19/290 mm

184A  
0,21/330 mm

186  
0,38/310 mm

18601  
0,38/330 mm

8145  
0,33/300 mm

8160 
0,5*/300 mm

8140 
0,38/300 mm

8150 
0,4/300 mm

81000 
0,8/300 mm

47A  
0,45/330 mm

48  
0,6/450 mm

7363 
0,3*/340 mm

CUT C

7361 
0,3*/340 mm

7350 
0,3*/300 mm

7351 
0,3*/300 mm

71000 
0,2*/320 mm

Nitril/PVC

Jednorázové rukavice

(tloušťka / délek)

Protichemické rukavice

(tloušťka / délek)

*) Uvedená tloušťka  
   je odhadovaná

Protichemické rukavice
s pletenou podšívkou

(tloušťka / délek)

*) Uvedená tloušťka  
   je odhadovaná

Nitril
Nitril, NBR, je gumový materiál s vysokou odolností proti 
proražení. Chrání před alifatickými uhlovodíky, například 
bezolovnatým benzínem, motorovou naftou, hexanem, 
parafínem a oktanem. Poskytuje však slabou ochranu 
proti aromatickým uhlovodíkům – například toluenu.

Latex
Latex/přírodní kaučuk, NR, je vysoce elastický a používá se k
výrobě rukavic pro zdravotnictví a na domácí práce. Poskytuje
malou ochranu proti mnoha olejovým rozpouštědlům, ale lze
jej používat na ochranu proti látkám rozpustným ve vodě,
například peroxidu vodíku, hydroxidu draselnému, glykolu a na
ochranu proti některým kyselinám.

555  
0,02/300 mm

558  
0,02/300 mm

819A  
0,08/240 mm

825A  
0,10/240 mm

8190 
0,28/310 mm

12930 
0,3*/300 mm

12935 
0,3*/350 mm

10PG 
0,7*/350 mm

12945 
0,3*/450 mm

12910 
0,3*/700 mm

8175 
0,55/700 mm

620 
1,1*/300-320 mm

8170 
0,55/310 mm

8180 
0,45/310 mm

7390 
0,4*/300 mm

836  
0,12/240 mm 

Neopren

837  
0,12/290 mm 

Neopren

16  
0,34/350 mm 

Butyl

241  
0,68*/410 mm 
Neopren/latex

2311  
0,7*/320 mm 

Neopren/latex

2301  
0,7*/320 mm 

Neopren/latex

494 
0,5*/450 mm 

Neopren 
CUT C

PVC (vinyl) 
Polyvinylchlorid, PVC (vinyl), se používá jak v tenkých,
jednorázových rukavicích, tak v silnějších rukavicích na
ochranu proti chemikáliím. Lze ho používat na ochranu
proti takovým chemikáliím jako kyselina fosforečná,
peroxid vodíku, hydroxid sodný a hydroxid draselný.

Neopren a butyl 
Neoprenová pryž, CR, je elastický a poměrně odolný 
gumový materiál, který chrání proti akumulátorovým 
kyselinám, fenoxykyselinám, kyselině fosforečné, 
kyselině chlorovodíkové a hydroxidu sodnému a 
draselnému.
Butylový kaučuk IIR chrání před aldehydy, étery 
glykolu, ketony a kyselinami. Butyl často poskytuje 
ochranu tam, kde si jiné gumové materiály vedou hůře.

PE
Vhodný na manipulaci s jídlem.
Rukavice kat. I =  velmi omezené  
ochranné vlastnosti.

Teplá podšívka

Vysvětlení symbolů


