
PRODUKT DATABLAD

NORSENORSE®®.
Disposable Nitrile Gloves 
POWDER-FREE
Produktegenskaber
Produktnavn:   NORSE Disposable Nitrile Gloves (Powder-free)
Artikelnummer:   NO-DI
Produkttype:   Engangshandske, pudderfri (Blå)
Materiale:   100% Nitril (NBR, Nitril-Butadien-Rubber er et syntetisk materiale, som har stor modstandsdygtighed over for både 
   mekaniske påvirkninger og mange kemikalier.
Tykkelse:    0.10 / 0.07 / 0.05 mm.
Anbefalet anvendelse:  Fødevareproduktion, rengøring, værksted, laboratorieopgaver etc. 

Leverandør
Firma:   NORSE Safety ApS
Adresse:   Smedevej 16C
Post nr. / By:  7430 / Ikast
Land:   Danmark
Telefon / E-mail:  +45 20 67 67 99 / Info@norsesafety.com

Revisionsdato: 15.10.2021 / Version: 10.21

Kategori / EN Standarder / Certificeringer

Handsken er godkendt til arbejdsopgaver med sikkerhedsmæssig højrisiko, samt er godkendt og testet af et uafhængigt testinstitut.KAT III
Standarden angiver krav til handskers funktionalitet i forhold til at beskytte brugeren mod indtrængning, gennemtrængning og ned-
byrdning ved kemikalier og mikroorganismer.
Handskerne har bestået testen for gennemtrængning af luft eller vand og opfylder det fastlagte AQL-indspektionsniveau. Handsken 
er modstandsdygtig over for bakterier og svampe i henhold til standard DS/EN 374-2:2014. Handsken opfylder ligeledes kravene for 
standard ISO 16604:2004 (metode B), hvilket gør handsen modstandsdygtig over for vira. 

Handsken er godkendt til direkte kontakt med fødevarer iht. EU regulativ 1935/2004.

Nærmere information følger med varen.

EN 455 dækker over alle handsker der bruges til medicinalt arbejde. Handsken skal overholde fire seperate dele for at handskerne 
kan betragtes som sikre til medicinsk brug. 
 EN 455-1: Handskerne skal kunne overholde AQL 1,5 for at kunne betragtes som tætte
 EN 455-2: Krav til bredden og længden af de forskellige størrelser samt krav til brudstyrke
 EN 455-3: Krav til og prøvning af biologisk evaluering, herunder indhold af kemikalier og krav til renhed af sterile handsker
 EN 455-4: Krav til og prøvning af lagringsholdbarhed både ved accelereret og almindelig ældning. Ved udløb skal handsken 
 stadig overholde kravene i de tre standarder.

Størrelser
7 / S
8  / M
9 / L
10 / XL

KPT

ISO 374-1:2016
TYPE B

VIRUS

ISO
374-5:2016

EN
455

EN455-1:2020
EN455-2:2015
EN455-3:2015

Forpakning / Minimumskøb
100 stk. pr. æske / 10 æsker pr. kolli02-205-024

02-205-025
02-205-026
02-205-027

Vare nr.
0745178350297
0745178350303
0745178350310
0745178350327

EAN


