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VersaTouch™. 88-350

Categorias de Produtos: Ansell, Luvas
Página do produto:
https://1000marcassafetybrasil.com.br/produto/versatouch-88-350/

Resumo do produto
Visibilidade e durabilidade
DESCRIÇÃO
Desenvolvida para diversas atividades dentro do processamento
de alimentos
Hipoalergênico
Seu formato permite o máximo de destreza e sensibilidade em aplicações
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delicadas, enquanto o revestimento duplo oferece uma resistência
adicional ao lidar com gorduras e óleos
É sanitizada para prevenir o densenvolvimento de bactérias
Material do forro composto com Silver, para fácil colocação e retirada
Em conformidade com os requisitos de manipulação de alimentos e
medicamentos do FDA norte-americano (21 CFR 117.2600)
APLICAÇÕES IDEAIS
Preparação de alimentos
Manipulação de carnes e peixes
Limpeza
CA 34.060
Ver Ficha Técnica
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delicadas, enquanto o revestimento duplo oferece uma resistência
adicional ao lidar com gorduras e óleos
É sanitizada para prevenir o densenvolvimento de bactérias
Material do forro composto com Silver, para fácil colocação e retirada
Em conformidade com os requisitos de manipulação de alimentos e
medicamentos do FDA norte-americano (21 CFR 117.2600)
APLICAÇÕES IDEAIS
Preparação de alimentos
Manipulação de carnes e peixes
Limpeza

[ Export product details as PDF file has been powered by WooCommerce PDF & Print plugin. ]

| Page 2/3 |

- 1000 Marcas Safety Brasil

: Tue Mar 2 0:58:03 2021 / +0000 GMT

CA 34.060
Ver Ficha Técnica
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