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Všechny hodnoty pro popisovaný výrobek jsou uváděny bez tolerancí a mohou se lišit 
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TEGERA®  8180  
Rukavice na ochranu proti chemikáliím, 0,45mm PVC 
(Vinyl), bez ftalátů, kosočtverečná textura úchopové 
části, flokovaná vložka, kat. III, modrá, bez ftalátů, pro 
všeobecné práce 
 

Vlastnosti 
Mimořádně přizpůsobivá, odolná, dobře padne, mimořádné 
pohodlná 

 
specifikace

TyP RukaVICe Jednorázové a/nebo chemicky odolné 
rukavice 

kaTegoRIe kat. III 

VelIkosTI 7, 8, 9, 10 

MaTeRIál PVC (vinyl), bez ftalátů 

Tloušťka 0,45 mm 

VnITřek Flokovaná vložka 

ÚChoPoVá sChoPnosT 5 

TexTuRa ÚChoPoVé čásTI kosočtverečná 

Rozsah délek 310 mm 

BaRVa Modrá 

PočeT PáRů V Balení/kRaBICI 10/100 

aQl 1,5 

PRezenTaCe zBoží sáček s eurovýsekem 

VelIkosT č. VýR. č. ean

7 8180-7 7392626818033

8 8180-8 7392626818040

9 8180-9 7392626818057

10 8180-10 7392626818064
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Vlastnosti 
ochrana proti rozstřiku chemikálií, bez ftalátů 
 

HlaVní ocHrana 
Chrání před těmito riziky: kontakt s nečistotou, kontakt s 
mokrem, kontakt s vlhkostí 
 

HlaVní prostředí pro použití 
Prostředí s mikrobiologickým rizikem, mokrá prostředí, vlhká 
prostředí, znečištěná prostředí 
 

HlaVní oblasti použití 
dekontaminace, asanace, úklid, kuchyňské práce, 
ošetřovatelství, servisní práce 
 

HlaVní odVětVí pro použití 
Restaurace a pohostinství, služby, servis 
 

typ práce 
středně těžké práce

      0197        kat. III

TEGERA®  8180  

  en 388
2000  

  en 374-2

 
  en 374-3
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TEGERA®  8180  
 typoVá zkouška es  
oznámený subjekt: 0197 TÜV Reinland productsafety gmbh 
nürnberg, Tillystraße 2, d-90431 nürnberg, německo 

 
cHemická odolnost 
Podle normy en 374-3. Podrobné informace získáte od 
společnosti ejendals 

 
 popis sHody 

en 420:2003 + a1:2009 ochranné rukavice - Všeobecné 
požadavky a metody zkoušení

směrnice Rady 89/686/ehs (směrnice o osobních 
ochranných prostředcích)

en 388:2003 ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

Vlastnost dosažená 
úroveň

(maximální 
účinnost)

a) odolnost proti oděru (počet cyklů) 2 (4)

B) odolnost vůči proříznutí (index) 0 (5)

C) odolnost proti protržení 
(v newtonech) 0 (4)

d) odolnost vůči propíchnutí 
(v newtonech) 0 (4)

 
en 388 – zkoušení (určuje požadavky, které se vztahují na 
jednotlivé stupně bezpečnosti)  

stupeň ochrany 1 2 3 4 5

a) odolnost proti oděru (počet cyklů) 100 500 2000 8000  

B) odolnost vůči proříznutí (index) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

C) odolnost proti protržení (v newtonech) 10 25 50 75  

d) odolnost vůči propíchnutí
(v newtonech) 20 60 100 150  

      0197        kat. III

  en 388
2000  

  en 374-2

 
  en 374-3
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      0197        kat. III

  en 388
2000  

  en 374-2

 
  en 374-3

 

en 374-3:2003 ochranné rukavice proti chemikáliím a 
mikroorganismům – část 3: stanovení odolnosti proti 
permeaci chemikálií

Úrovně permeace vycházejí z doby průniku, jak je uvedeno níže

Úroveň permeace 1 2 3 4 5 6

Minimální doby průniku (min) 10 30 60 120 240 480

Definice doby průniku dlaní rukavice (1 ugm/cm²/min)

k: hydroxid sodný, 40% (číslo Cas 1310-73-2) - úroveň permeace 6

l: kyselina sírová, 96% (číslo Cas 7664-93-9) - úroveň permeace 4

 


