
Symbol:

Composition / Materiał:

Sizes/ Dostępne rozmiary:

Weight / masa:

Colours / Kolory:

Features / Cechy produktu:

Number of pieces per 

package /
Ilość sztuk w opakowaniu:

Classification/ Klasyfikacja:

KS-ST RT021

Disposable non-sterile, powder-free examination and protective gloves. They have a wide range of 

applications in many sectors and industries, including cosmetics, catering, medical and automotive. Don't 

contain latex and natural rubber.

Class I medical device, Personal Protective Equipment category III. 

/                                                                                                                                                                                     Jednorazowe 

rękawiczki diagnostyczne, niesterylne, bezpudrowe. Mają szerokie zastosowanie w wielu sektorach i branżach, m.in. 

kosmetycznym, gastronomicznym, medycznym i motoryzacyjnym. Nie zawierają lateksu i naturalnej gumy.

Wyrób medyczny klasy I, produkt ochrony osobistej kategorii III. 

100

Disposable examination gloves /

Jednorazowe rękawiczki diagnostyczne

Detailed information on the product is listed in the Instruction for use

Szczegółowe informacje dotyczące produktu znajdują się w Instrukcji użytkowania

The data listed in above specification have been developed on the basis of tests carried out on the sample of a.m product. Data serves as an 

information and is not part of an offer within the meaning of the Act. / 
Dane zawarte w powyższej specyfikacji opracowane zostały na podstawie badań laboratoryjnych i deklaracji producenta. Karta techniczna pełni rolę informacyjną i nie jest elementem oferty handlowej w 

rozumieniu ustawy.

4 g / glove                                                                           
4 g / rękawiczka

blue or black / 
niebieski bądź czarny

Polish Textile Group Ltd., Zeusa 27 01-497 Warsaw, PL

Trade Office: Kolejowa 9A, 27-415 Kunów, PL

Tel. +48 41 265 15 50 Fax +48 41 265 13 26

www.polishtextilegroup.com   http://b2b.polishtextilegroup.com   

Komo Service jest wyłącznym dystrybutorem produktów Polish Textile Group w Polsce

KINGFA NITRILE EXAMINATION GLOVES

NITRYLOWE RĘKAWICZKI DIAGNOSTYCZNE KINGFA

Description / Opis

Product complies with / 

Produkt zgodny z:                                            

Regulation (EU) 2017/745 

EN 455-1:2020

EN ISO 14971:2019 

EN 455-2:2015

EN ISO 13485:2016 

EN 455-3:2015

EN 1041:2008 

EN 455-4:2009

EN ISO 10993-1:2018 

EN ISO 15223-1:2016

MEDDEV 2.7.1: 2016 

EN 62366-1:2015

100% nitrile /
100% nitrylu

XS-XL


