
 
SPECIFICAŢII TEHNICE 

 
VE330 - DUOCOLOR 330 (622U-60.30) 
 
Denumire: 
DUOCOLOR 330 MĂNUŞĂ DIN LATEX PENTRU CURĂŢENIE  
 
Mărime:  
6,5 – 7,5 – 8,5 – 9,5 
 
Culori 
Albastru / galben 
  
 
 
Descriere: 
Mănuşă ranforsată din latex natural pentru aplicaţii din domeniul curăţeniei, cu strat dublu 
îmbibat bicolor, căptuşeală din bumbac flauşat, suprafaţă cu striaţii în palmă şi la degete 
pentru apucare, manşetă zimţată, lungime : 30 cm. grosime 0,60 mm. Aditiv bacteriostatic şi 
fungistatic.  
 

Materiale: 
100% latex natural, galben şi albastru. 
100% bumbac   
 
 
Instrucţiuni de utilizare: 
Mănuşă de protecţie multifuncţională împotriva riscurilor mecanice, chimice şi microbiologice 
pentru operaţiuni de curăţenie.  
 
Limite de utilizare: 
A nu se utiliza decât pentru scopurile specificate în instrucţiunile de utilizare de mai jos. Nu 
utilizaţi această mănuşă împotriva substanţelor corozive, toxice sau chimice iritante diferite 
de acelea menţionate mai sus fără teste prealabile. Latexul natural este cunoscut ca fiind 
provocator de alergii la unele persoane. Dacă aveţi dubii, încetaţi utilizarea lor şi consultaţi un 
doctor.  
 
Instrucţiuni de depozitare: 
Depozitaţi într-un loc, uscat, departe de ger şi lumină în ambalajul original. 
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VE330 - DUOCOLOR 330 (622U-60.30) 
 
 
 
Performanţe  
Aceste mănuşi sunt în conformitate cu directiva Europeană 89/686 privitor la ergonomie, caracterul 
inofensiv, confort ,aerisire şi flexibilitate, cu standardele Europene EN420: 2003+A1:2009 (dexteritate 
5) şi EN388: 2003 (nivele 4,  4, 4, 2) . EN420:2003 (dexteritate 5), EN388:2003 (1,0,1,0) şi 
EN374-3:2003 (ABK) nivele de permeaţie de la 1 la 6. 
(A: metanol = 2, B: Acetonă = 2, K: Hidroxid de sodiu 40% (NaOH ) = 4, acid clorhidric (10%) 
= 6). 
 

• EN388:2003       Mănuşi de protecţie împotriva riscurilor mecanice (Nivele obţinute în palmă) 
             1:  Rezistenţă la abraziune (de la 0 la 4) 
             0:  Rezistenţă la tăiere (de la 0 la 5) 
             1:  Rezistenţă la rupere (de la 0 la 4) 
             0:  Rezistenţă la găurire (de la 0 la 4) 
 

 
EN374-3:2003 Mănuşi de protecţie împotriva substanţelor chimice şi micro-organismelor - Partea 3: 
Determinarea rezistenţei la permeaţia substanţelor chimice  
 

ABK : Testat conform EN374-3, determinarea rezistenţei la permeaţia la 
substanţe chimice 
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