
SEMPERGUARD® GREEN 
PŘEVLEČTE SVÉ RUCE

TECHNICKÉ 
ÚDAJE

TYP Nesterilní, nepudrovaná vyšetřovací rukavice pro jednorázové použití

MATERIÁL Butadienakrylonitrilový kaučuk (NBR), bez urychlovačů

BARVA Mátově zelená

TVAR RUKAVICE Plochá s rolovaným okrajem

VNITŘNÍ STRANA Potažená polymerem

VELIKOST/CELKOVÁ DÉLKA
podle  EN 455-2 XS, S, M, L, XL 240  mm

TLOUŠŤKA STĚNY 
měřeno lepší v oblasti dlaně

min. 0,12 mm
typ. 0,14 mm

BARIÉROVÉ VLASTNOSTI 
podle  EN 455-1 AQL 1.5

ODOLNOST PROTI TRHÁNÍ 
podle  EN 455-2 ≥ 6 N

SKLADOVATELNOST 3 roky v originálním balení při skladování podle ISO 2230

OZNAČENÍ  EN 455-1 /-2 /-3 /-4,  EN 420,  EN ISO 374-1,  EN 374-2,  EN 16523-1, 
 EN 374-4,  ISO EN 374-5,  ISO 15223-1

STANOVENÍ ÚČELU
podle směrnice SR  93/42/EHS
podle směrnice SR 89/686/EHS

Zdravotnický prostředek třídy I
Jednorázové ochranné rukavice - OOPP kategorie III
(časově omezená ochrana proti chemickému působení1)

OBAL 200 ks/balení XS, S, M, L
180 ks/balení XL

KONTAKTUJTE NÁS!
Semperit Investments Asia Pte Ltd
8 Jurong Town Hall Road,
#29-03 to 06 JTC Summit
Singapore 609434
E-mail: sempermed@semperitgroup.com
www.sempermed.com

Semperit Technische Produkte  
Gesellschaft m. b. H.
Segment Sempermed
Rakousko· 1030 Wien · Modecenterstraße 22
Tel.: +43 1 79 777-0 · Fax: +43 1 79 777-630
E-mail: sempermed@semperitgroup.com
www.sempermed.com
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1) podle seznamu chemické odolnosti (www.sempermed.com/de/
sempermed-informiert/chemikalienschutz)
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Aktuální produktové informace nalez-
nete na www.sempermed.com. Nedodržování těchto informací, 
především ohledně (chemické) odolnosti, četnosti použití a 
kompatibility může způsobit újmu na zdraví a/nebo věcnou 
škodu. Semperit nepřebírá žádnou zodpovědnost za nesprávné 
použití rukavic. V případě pochybností se poraďte s odborní-
kem! Zde obsažené informace a klasifikace odpovídají poslednímu 
stavu při odevzdání do tisku. Chyby, tiskové chyby a další změny 
vyhrazeny. Technické údaje jsou průměrné výrobní hodnoty a mo-
hou se v individuálních případech nepatrně odchylovat.

Zastoupení Česká a Slovenská republika:
Dovozce:ARDON SAFETY s.r.o.
Tržní 2902/14, 750 02 Přerov
www.ardon.cz
www.ardonsk.sk
Kontaktní osoba: Ondřej Švadlenka
mob.: +420 724 125 491
e-mail: svadlenka@ardon.cz

Vytištěné na certifikovaném papíru FSC a Ecolabel



Nyní je ta správná doba, aby firma Sempermed udělala další krok do budoucnosti. 
Zelené nejenom barevně – nové rukavice Semperguard® green jsou mátově zelené 
nitrilové rukavice, která spojují ochranu rukou s průkopnickou ochranou životního 
prostředí. Společně s rezignací na výrobu za pomoci urychlovačů a chlóru umožňuje 
trvale udržitelnou a zdravotně absolutně nezávadnou ochranu rukou.

DOBRÝ PRO VAŠE RUCE – DOBRÝ PRO PLANETU

Green 
  means 
      go

To platí nejen pro semafory, ale i pro naše zelené inovace v 
oblasti rukavic. Semperguard® green které spojují ochranu 
pokožky s pionýrskou ochranou životního prostředí. Díky  
modernímu výrobnímu procesu je Semperguard® green 
skvělým příkladem pro trvale udržitelnou inovaci, která  
kromě zdrojů chrání současně i ruce svých uživatelů.

Nový Semperguard® green

Díky novému a inovativnímu výrobnímu procesu můžete mít se Semperguard® green 
čisté svědomí. Protože víte, že s tímto řešením rukavic chránících pokožku aktivně 
přispíváte k snížení Vaší ekologické stopy. Rukavice navíc nabízí vynikající ochran-
nou hranici proti patogenům přenášených krví a virům. Pro vývoj těchto rukavic jsme  
redefinovali výrobní proces a snížili spotřebu plynu, energie a emisí CO2. Ve srovnání  
s konvenční výrobou rukavic se jedná dokonce o značné množství:  

Bezlatexové rukavice se navíc vyrábí bez jakéhokoliv urychlovačů vulkanizace, čímž 
se snižuje riziko prodloužené hypersenzitivity IV typu - vyvolané především zbytky 
urychlovačů vulkanizace jako jsou thiuramy, carbamaten a thiazoleny, obecně známé 
jako příčiny podráždění kůže. 

Úspora energie:
–17 % CO2 emisí

Úspora vody:
 –12 % spotřeby vody 

Teď je správný čas na výměnu rukavic. Převléct své ruce. Přispěj-
te i Vy pro ekologickou budoucnost. Chcete o Semperguard® 
green zjistit více? Navštivte www.reglove-yourself.com

DOBRÉ PRO ZEMI DOBRÉ PRO VAŠE RUCE DOBRÉ PRO VAŠE SVĚDOMÍ

VAŠE VÝHODY

✔  Čistá receptura šetrná k pokožce: vyrobená bez chlóru, bez  
proteinů přírodního latexu, bez urychlovačů vulkanizace

✔ Šetří vodu, energii a emise CO2 během výrobního procesu 
✔  Jednoduché nasazení a výměna rukavic díky speciální vnitřní vrstvě
✔ Zdrsněné špičky prstů pro lepší úchop při mokrém a suchém použití
✔  Komfortní materiál rukavic zajišťuje stabilitu a pevnost a příjemné  

nošení i při delším použití 
✔  Svěží a sympatická mátově zelená barva pro zlepšení nálady
✔  V praktickém velkém balení po 200 kusech pro lepší skladovou  

ogistiku, snížené intervaly výměny na pracovišti a méně odpadu


