
Vinyl onderzoekshandschoenen, poedervrij, blauw 
 

 
Over het product 
 
Materiaal: Poly-vinyl chloride 
Kleur:  Blauw 
Model:  Rolrand, ambidextreus 
AQL: 1.5 
Goederencode: 39262000 
Land van herkomst:   China 
Buitenverpakking:  Kartonnen omdoos 
Binnenverpakking:  Kartonnen dispenser 

 
 
Fysische eigenschappen 
 

Omschrijving Maat Standaard 
Lengte (mm) Alle 

maten 
Min. 240mm 

Breedte (mm) S 85 +/- 5 
M 95 +/- 5 
L 105 +/- 5 

XL >115 +/- 5 
Gewicht per 
handschoen 
(gram) 

S 5.0g +/- 0.3 
M 5.5g +/- 0.3 
L 6.0g +/- 0.3 

XL 6.5g +/- 0.3 
Dikte (mm) 

(*) Enkele laag 
Alle 

maten 
Vinger: 0.08 

 
Palm: 0.12 

 
 Voor veroudering Na veroudering 

Rek tot breuk 300% 300% 
Kracht tot breuk 3.6N 3.6N 

 
 
EAN-codes 
 

Artikelnummer Dispenser Omdoos 
B101 8716244003951 8716244003968 
B202 8716244003975 8716244003982 
B303 8716244003999 8716244004002 
B404 8716244004019 8716244004026 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Opslag voorschriften en houdbaarheid 
      

 

 

 

De CMT Vinyl handschoenen hebben een 
houdbaarheid van 5 jaar vanaf productiedatum 
wanneer volgende opslagvoorschriften worden 
nageleefd: 
 
De handschoenen dienen droog, koel en buiten 
direct zonlicht bewaard te worden.  

 
Toepassing 
 
CMT Vinyl kunnen voor diverse toepassingen ingezet 
worden en bieden bescherming volgens categorie I  
 

 

Accessoires 
 

3372 CMT wanddispenser Roestvrijstaal 
3373 CMT wanddispenser Acryl 

 
 

Code Kleur Maat Omdoos Pallet 

B101 Blauw S 10x100 54 dozen 
B202 Blauw M 10x100 54 dozen 
B303 Blauw L 10x100 54 dozen 
B404 Blauw XL 10x100 54 dozen 
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Vinyl onderzoekshandschoenen, poedervrij, blauw 
 

 
Wetgeving, normeringen en symbolen 
De CMT vinyl handschoenen voldoen aan de volgende 
wetgeving(en) en normering(en): 
 

 
Conformité Européenne 
 

 
Verordening (EU) nr. 10/2011 van het Europees 
parlement en raad van 14 januari 2011 inzake 
plastic materialen en voorwerpen bestemd om 
met levensmiddelen in contact te komen. (CTI 
test ref: FLSZF00160540001E) 
 

- 93/42/EEC van de Raad van 14 juni 1993 
betreffende medische hulpmiddelen. Class I 
 

- EN455-1, medische handschoen voor eenmalig 
gebruik, eisen en beproevingsmethoden voor de 
afwezigheid van gaten. (TÜV Rheinland test ref: 
21187846 002) 
 

- EN455-2, medische handschoenen voor 
eenmalig gebruik, eisen en beproeving voor 
fysische eigenschappen. (TÜV Rheinland test 
ref: 21187846 002) 
 

- EN455-3, medische handschoenen voor 
eenmalig gebruik, eisen en 
beproevingsmethoden voor de biologische 
evaluatie. (TÜV Rheinland test ref: 21187846 
002) 
 

- EN374-1, beschermende handschoen tegen 
chemicaliën en micro-organismen, prestatie-
eisen. (Satra test ref: SPC0160393/0805, 
SPC01633306/0818 en SPC0160393/0805/IG) 
 

 
EN374-2, beschermende handschoen tegen 
chemicaliën en micro-organismen, bepaling van 
weerstand tegen indringen. (Satra test ref: 
SPC0160393/0805, SPC01633306/0818 en 
SPC0160393/0805/IG) 
 

 
EN374-3, beschermende handschoen tegen 
chemicaliën en micro-organismen; bepaling van 
de weerstand tegen permeatie van chemicaliën. 
(Satra test ref: SPC0160393/0805, 
SPC01633306/0818 en SPC0160393/0805/IG) 
   

 
 

EN420, beschermende handschoenen, 
algemene eisen. Afwijking; alle maten hebben de 
zelfde lengte van circa 240mm.  (TÜV Rheinland 
test ref: 21187846 002) 
 

 
EN388, Handschoenen die beschermen tegen 
mechanische risico’s. 
 

 
Dit product is voor eenmalig gebruik.  
  

 De dispensers en omdoos zijn gemaakt van 
recyclebaar karton.  

 
Goed om te weten 
 

- De CMT Vinyl handschoenen zijn geteld op basis 
van een gemiddeld gewicht per dispenser.   

 
 
Gebruiksinstructie 
 

1. Trek de handschoen, met de andere 
gehandschoende hand, bij de vingertoppen los. 

2. Vouw de handschoen op tot een bal. 
3. Pak het handboord van de eerst uitgetrokken 

handschoen vast. 
4. Trek de tweede handschoen, binnenstebuiten over 

de eerste handschoen heen, uit en gooi de 
handschoenen weg. 

 
Vermijdt bij het uittrekken van de handschoenen zoveel 
mogelijk contact met de buitenzijde om (kruis)besmetting te  
voorkomen. 
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