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EG-verklaring van productconformiteit 

Unicare Soft Blue Vinyl (GS008*) 

Unicare Soft Clear Vinyl (GS006*) 

Unicare Soft Green Vinyl (GS012*) 

Unicare Soft Red Vinyl (GS011*) 

Unicare Soft Yellow Vinyl (GS010*) 

Unicare Soft Stretch Vinyl (GS013*) 

Niet-steriele, poedervrije, vinylhandschoen voor eenmalig gebruik 

De in de Gemeenschap gevestigde fabrikant verklaart dat de nieuwe PBM, Unicare Soft Vinyl, die 

hierna worden beschreven, in overeenstemming is met de bepalingen van Richtlijn 89/686/EEG van 

de Raad, zoals gewijzigd, en waar dat het geval is, met de nationale norm EN420:2003+A1:2009, 

waarin de geharmoniseerde normen zijn getransponeerd, en zelfgecertificeerd is als eenvoudig 

ontwerp 

 

Productinformatie  

Verzorging van de handschoen: Bewaar bij een 

temperatuur tussen 5°C en 40°C in een koele, 

droge omgeving en verwijderd van direct 

zonlicht. 

Contact bij voeding: Unicare Soft Vinyl-

handschoenen zijn getest in overeenstemming 

met EN1186. Ze zijn geschikt voor gebruik in 

alle voedselcategorieën (behalve vette 

levensmiddelen) en in omstandigheden van 

kortdurend herhalingscontact. 

Gebruikersinformatie  

Reinigen: handschoenen kunnen niet worden 

schoongemaakt en opnieuw worden gebruikt. 

Controleer voor gebruik handschoenen op 

fysieke schade. Gebruik geen beschadigde 

handschoenen. 

Pasvorm en maat: draag alleen producten met 

een geschikte maat. Producten die te los of te 

strak zittten, beperken de beweging en bieden 

niet het optimale niveau van bescherming. 

Allergene informatie: dit product bevat geen 

natuurlijke rubberlatex. 

 

 

Unigloves is een 

toonaangevende 

fabrikant van 

handschoenen van 

premiumkwaliteit 

voor eenmalig 

gebruik.  

Jaarlijks produceren en 

leveren we miljarden 

handschoenen aan 

medische professionals, 

maar ook aan 

specialisten in de 

voedingsindustrie-, 

automobiel-, 

schoonmaak- en 

zorgsectoren. 

 Unigloves (UK) Ltd  

Vestigingsplaats:  

37 St. Margaret's St  

Canterbury  

Kent  

CT1 2TU  

VK 

 0845 009 0083  

 unigloves.co.uk 

Verkrijgbare maten  

Small GS0**2 

Medium  GS0**3 

Large  GS0**4 

Extra Large  GS0**5 

* geeft de kleur als volgt aan; 

08 Blauw / 06 Helder / 12 Groen / 

11 Rood / 10 Geel / 13 Stretch 
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Chris Wahlers 

Directeur 

Unigloves (UK) Limited 


