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LiteTuff
Latex- och puderfri engångshandske av nitril
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Art.nr Benämning Färg St/fp Fp/kart

137964 LiteTuff S Blå 100 10

137966 LiteTuff  M Blå 100 10

137967 LiteTuff  L Blå 100 10

137968 LiteTuff  XL Blå 100 10

Produktbeskrivning
Professionella städhandskar är en del av 
din personlig skyddsutrustning. Att välja 
rätt skydd är viktigt både för dig som  
användare och för din arbetsgivare.

LiteTuff är en engångshandske av nitril, 
helt fri från puder och latexallergener. Den 
kombinerar en bra fingertoppskänsla med 
hållbarhet. Handsken har mönstrade finger-
toppar vilket ger bättre grepp i både våta 
och torra förhållande. Handsken avslutas 
med en rullad kant.

Användningsområde
LiteTuff är en slitstark engångs-/korttids-
handske. Den är idealisk till objekt som av 
hygieniska skäl ställer krav på regelbundna 
byten av handskar, t.ex. inom sjukvården, 
restaurang eller livsmedelsbranschen

Handsken är blå/lila i färgen för att passa 
livsmedelskraven. 

Kundfördelar
 Känns som ett “andra skinn”:  

LiteTuff är tillverkad av tunn och smidig 
nitril som ger ett perfekt skydd för 
händerna, samtidigt som den erbjuder 
bibehållen fingertoppskänsla. 

 Reducerar risken för latexallergier: 
LiteTuff är tillverkad av 100% nitril 
och är helt fri från latex och ”accelera-
tor”, vilken gör handsken utmärkt att 
använda för personer med känslig hud 
och latexallergi.

 Ställ krav på ditt personliga skydd: 
LiteTuff är slitstark och hållbar med 
bra kemiskt- och punkteringsmotstånd. 
Tack vare det kan den användas flera 
gånger, där det är tillåtet. LiteTuff är 
klassad med högsta nivå av säkerhet 
och skydd för engångshandskar.

Övrig information
• Kan användas både för torra och våta 

uppgifter.
• Förvaras torr i normal rumstemperatur, 

ej i direkt solljus,
• Godkänd för kontakt med livsmedel
• Efter användning kastas handsken - 

energiåtervinning (ej om den har varit i 
kontakt med riskavfall).

• För fullständig information om 
kemikaliemotstånd - läs mer på vår 
hemsida www.vileda-professional.se.
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