
ÉLELMISZERIPARI
VÉDŐKESZTYŰ

     Teljesen természetes.
A biztonságot is beleértve.



Manapság a gazdaság számos területén elképzelhetetlen a védőkesztyű nélküli munkavégzés. Akár higiéniai okokból, mint pl. az 
élelmiszeripar területén, akár az agresszív anyagok okozta sérülések és bőrirritációk elkerülése céljából használják, a kesztyűk 
optimálisan védik a bőrt. Csökkentik a bőrirritáció kockázatát, és a betegségek elkerülése által, a vállalatok költségeit is.

A Sempermed a védőkesztyűk egyik piacvezető gyártójaként kiváló minőségű termékek választékát nyújtja latex, vinil és nitril 
anyagokból, élelmiszerekkel való érintkezés esetére.  Mindegyik Sempermed termék kiváló minőségű, megfelel a legmaga-
sabb igényeknek, bevizsgált az érvényes szabványok szerint , és alkalmas élelmiszerekkel való érintkezésre az 1935/2004 
EU-rendeletnek megfelelően.

OPTIMÁLIS BIZTONSÁG ALKALMAZOTTAK ÉS 
VÁLLALATOK SZÁMÁRA

TÖBBSZÖRHASZNÁLATOS VÉDŐKESZTYŰK 
ÉLELMISZEREKKEL VALÓ ÉRINTKEZÉSHEZ
Mechanikus terhelés esetén jól vizsgáznak és tartósak. Különösen alkalmasak élelmiszerek 
gyártása során (aratás, baromfi, hús, hal és zöldség elsődleges feldolgozása), valamint csoma-
golási és tárolási munkálatok végzése közben.

EGYSZERHASZNÁLATOS VÉDŐKESZTYŰK ÉLELMISZEREKKEL 
VALÓ ÉRINTKEZÉSHEZ

ÉLVEZZE AZ ISMERT MÁRKA NYÚJTOTTA BIZTONSÁGOT

Ideális védőkesztyűk az élelmiszeriparban, mert egyszerre biztosítanak kiváló tapintást és 
kitűnő termékvédelmet. Az egyszerhasználatos kesztyűk különösen alkalmasak hús, hal és 
késztermékek, valamint zöldségek és gyümölcsök feldolgozásakor és csomagolásakor. A kék 
színű kesztyűk jól megkülönböztethetők a feldolgozandó anyagtól és sokan használják őket 
elsősorban azon területeken, melyekre a HACCP irányelvek érvényesek (pl. tej- vagy sajtfel-
dolgozás). A Sempermed egyszerhasználatos kesztyűi a vendéglátás, kiszolgálás és eladás 
területén is jól használhatók. A Sempermed egyszerhasználatos kesztyűi az orvosi kesztyűkre 
vonatkozó szigorú minőségi előírásoknak megfelelően készülnek.

A Sempermed az osztrák Semperit AG Holding, a gumi- és kaucsukszektor egyik nemzetközi 
úttörőjének a márkája. A Sempermed kitűnő minőségű termékeivel és a kesztyűk gyártásában 
szerzett 90 év tapasztalata és ismerete által világszerte vezető pozíciót foglal el a védőkesztyűk 
gyártói között. A Sempermed termékpalettája az orvosi kesztyűkön kívül más bőrbarát 
védőkesztyűket is magába foglal, melyek sikeresen alkalmazhatók a vegyipar, a professzionális 
tisztítás, laborok, a gyógyszeripar és az élelmiszeripar területén. Az osztrák Sempermed kom-
petenciaközpont emellett minden felhasználónak átfogó ügyfélszolgálatot nyújt a megfelelő 
bőrvédelmet illető kérdésekben. 



SEMPERSOFT COMFORT ftalátmentes
Ez a különösen terhelésálló vinil védőkesztyű ftalát- és natúrlatexmentes. 
Dermatológiailag tesztelt, és olyan személyeknek ajánlott, akik érzékenyek 
natúrlatex-termékekre vagy meg akarják előzni az érzékenység kialakulását.

ÁTTEKINTÉS A TERMÉK ELŐNYEIRŐL

•	 III-as CE–kategória – komplex kockázatoktól védő kesztyű 

•	 különösen bőrbarát ftalátmentes vinil védőkesztyű – natúr-
latex- és gyorsítószermentes – dermatológiailag tesztelt  
és ajánlott

•	 a simulékony viszkózból álló belső bevonat különösen  
kényelmes viseletet biztosít 

•	 az ujjak és a kézfej strukturált felülete biztos fogást tesz 
lehetővé nedves környezetben is

•	 jó vegyszerálló tulajdonságokkal* rendelkezik – kitűnő 
védelmet biztosít az élelmiszeripar számos irritáló anyagá-
val szemben 

KESZTYŰFORMA anatómiai formájú, vágott szárral

ANYAG vinil

SZÍN kék

KÜLSŐ OLDAL strukturált

BELSŐ OLDAL viszkóz bevonattal

TELJES HOSSZ/MÉRET
az EN 455-2 szerint

7, 8, 9, 10      310 mm ± 10 mm

VASTAGSÁG/TENYÉR
falvastagság egyszer mérve

0,5 mm ± 0,15 mm

CSOMAGOLÁS 12 pár / tasak
144 pár / KE

MŰSZAKI ADATOK

AQL 1,50121

SEMPERPLuS
Erős védőkesztyű kiváló minőségű nitrilből, kitűnő mechanikai tulajdonsá-
gokkal, hús és hal elsődleges feldolgozásához, valamint csomagolási és 
tárolási munkálatokhoz.  

ÁTTEKINTÉS A TERMÉK ELŐNYEIRŐL
• III-as CE–kategória – komplex kockázatoktól védő 

kesztyű 

• kitűnő védelem a kiváló mechanikai tulajdonságok-
nak köszönhetően – nagy szakadási ellenállás

•	 a kesztyű alacsony hőmérsékleten is különlegesen 
kellemes viselet  

• nagyobb védelem az extrahossznak köszönhetően 

• strukturált felület – biztos fogás  
(pl. a halfeldolgozás során) 

KESZTYŰFORMA anatómiai formájú, vágott szárral 

ANYAG nitril

SZÍN zöld

KÜLSŐ OLDAL gyémántminta

BELSŐ OLDAL pamut bolyhozott

TELJES HOSSZ/MÉRET
az EN 455-2 szerint

6, 7, 8, 9, 10        330 ± 10 mm

VASTAGSÁG/TENYÉR
falvastagság egyszer mérve

0,38 mm  ±  0,05 mm

CSOMAGOLÁS 12 pár / tasak
144 pár / KE

MŰSZAKI ADATOK

TÖBBSZÖRHASZNÁLATOS VÉDŐKESZTYŰK

3000

AQL 1,50121

* a vegyszerálló anyagok listája szerint

3101JKL

EN 374



SEMPERTIP
A jól bevált standard natúrlatex védőkesztyű egyesíti a kellemes viseletet és a 
funkcionális védőtulajdonságokat. Különösen alkalmas és sokrétűen bevethető 
az élelmiszeripar számos alkalmazási területén.

ÁTTEKINTÉS A TERMÉK ELŐNYEIRŐL

•	 I-es CE–kategória – minimális kockázatoktól védő kesztyű 

•	 kedvező árú univerzális védőkesztyű élelmiszerek 
előállítása, feldolgozása és csomagolása során végzett 
munkálatokhoz 

•	 belül velúrozott, az izzadságelvezetés és a kényelmesebb 
viselet érdekében  

•	 lépminta a jobb tapintásérzék és a nedves állapotban való 
biztos fogás elősegítésére

KESZTYŰFORMA anatómiai formájú, hullámos szárral

ANYAG natúrlatex

SZÍN kék, sárga vagy rózsaszín

KÜLSŐ OLDAL lépmintás

BELSŐ OLDAL pamut bolyhozott

TELJES HOSSZ/MÉRET
az EN 455-2 szerint

S, M, L, XL        300 ± 10 mm

VASTAGSÁG/TENYÉR
falvastagság egyszer mérve

0,40 mm  ±  0,02 mm

CSOMAGOLÁS 10 pár / tasak
200 pár / KE

MŰSZAKI ADATOK

SEMPERVELVET
Kiváló minőségű natúrlatex védőkesztyű, mely jó védőhatással rendelkezik az 
élelmiszeripar bőrirritáló anyagaival szemben. Az élelmiszerfeldolgozástól  a 
vendéglátásig, minden területen kiválóan alkalmas.

ÁTTEKINTÉS A TERMÉK ELŐNYEIRŐL

• III-as CE–kategória – komplex kockázatoktól védő kesztyű

• különleges védelmet nyújtó, magasabb igényeket kielégítő 
erős natúrlatex-kesztyű , erősebb falvastagság a nagyobb 
védelem érdekében

• a speciális utókezelésnek köszönhetően púdermentes és 
fehérjében szegény  

• halogenizált felszín a zsírokkal szembeni jobb általános 
ellenállás érdekében  

• lépminta a jobb tapintásérzék és a nedves állapotban való 
biztos fogás elősegítésére 

• belül velúrozott, az izzadság elvezetése és a kényelmesebb 
viselet érdekében

KESZTYŰFORMA anatómiai formájú, göngyölt szárral

ANYAG natúrlatex

SZÍN kék vagy rózsaszín

KÜLSŐ OLDAL lépmintás

BELSŐ OLDAL pamut bolyhozott

TELJES HOSSZ/MÉRET
az EN 455-2 szerint

S, M, L, XL       300 mm ±  10 mm

VASTAGSÁG/TENYÉR
falvastagság egyszer mérve

0,45 mm  ± 0,02 mm

CSOMAGOLÁS 12 pár / tasak
144 pár / KE

MŰSZAKI ADATOK

AQL 1,50121

AQL 1,5
minmale Risken
minimal risks
minimális kockázat

1110

EN 374



EGYSZERHASZNÁLATOS VÉDŐKESZTYŰK

SEMPERGuARD LATEx púdermentes
Jól bevált, különösen bőrbarát, púdermentes egyszer-
használatos natúrlatex kesztyű az élelmiszerfeldolgozás, - 
gyártás és -értékesítés számos területére. 

ÁTTEKINTÉS A TERMÉK ELŐNYEIRŐL

• III-as CE–kategória – komplex kockázatoktól védő 
kesztyű 

• különösen bőrbarát, púdermentes higiéniai kesztyű 
natúrlatexből 

• felülete jó fogást biztosít, és az innovatív termelési 
technológiának köszönhetően könnyen felhúzható.  

• ftalát- és lágyítószermentes

KESZTYŰFORMA mindkét kézen hordható, göngyölt szárral 

ANYAG natúrlatex

SZÍN fehér

KÜLSŐ OLDAL texturált

BELSŐ OLDAL púdermentes

TELJES HOSSZ/MÉRET
az EN 420 szerint, különleges  
alkalmazásokhoz

XS, S, M, L, XL        med. 240 mm

VASTAGSÁG/TENYÉR
falvastagság egyszer mérve

min. 0,12 mm

CSOMAGOLÁS 100 db. XS, S, M, L/SB      90 db. XL/AD
10 AD/KE

MŰSZAKI ADATOK

AQL 1,5EN 455

EN 455

0321

Standard, egyszerhasználatos, kiváló minőségű 
natúrlatex kesztyű az élelmiszerfeldolgozás, - készítés 
és -értékesítés számos területére

ÁTTEKINTÉS A TERMÉK ELŐNYEIRŐL

•	 III-as CE–kategória – komplex kockázatoktól védő kesztyű 

•	 rendkívül kényelmes viselet a kiváló minőségű natúrla-
texnek köszönhetően – tökéletesen illeszkedik a kézre

•	 kitűnő ár/érték-arány minden olyan területre, ahol a zsír-
tartalmú élelmiszerekkel való érintkezéshez púderezett 
termékek szükségesek  

•	 alacsony hőmérsékleten is rugalmas marad 

•	 ftalát- és lágyítószermentes

KESZTYŰFORMA mindkét kézen hordható, göngyölt szárral 

ANYAG natúrlatex

SZÍN fehér 

KÜLSŐ OLDAL texturált ujjak

BELSŐ OLDAL púderezett

TELJES HOSSZ/MÉRET
az EN 420 szerint, különleges alkalmazá-
sokhoz

XS, S, M, L, XL    med. 240 mm

VASTAGSÁG/TENYÉR
falvastagság egyszer mérve

min. 0,10 mm 

CSOMAGOLÁS 100 db. XS, S, M, L/AD      90 db. XL/AD
10 AD/KE

MŰSZAKI ADATOK

SEMPERGuARD LATEx púderezett

AQL 1,50321

EN 374

EN 374



KESZTYŰFORMA mindkét kézen hordható, göngyölt szárral  

ANYAG vinil

SZÍN áttetsző vagy kék (púderezett)
áttetsző (púdermentes)

KÜLSŐ OLDAL sima

BELSŐ OLDAL kukoricakeményítővel púderezett vagy púder-
mentes (réteggel bevont)

TELJES HOSSZ/MÉRET az EN 420 
szerint, különleges alkalmazásokhoz

S, M, L, XL       med. 240 mm

VASTAGSÁG/TENYÉR
falvastagság egyszer mérve

min. 0,075 mm

CSOMAGOLÁS 100 db. S, M, L/AD  90 db. XL/AD
10 AD/KE 

SEMPERGuARD NITRILE 
Robosztus, egyszerhasználatos, bevált formatervezésű nitril 
védőkesztyű olyan alkalmazásokhoz, melyeknél fontos mind a 
kiváló tapintásérzék, mind a nagy terhelhetőség. 

ÁTTEKINTÉS A TERMÉK ELŐNYEIRŐL

•	 III-as CE–kategória – vegyszerekkel járó *komplex 
kockázatoktól védő kesztyű 

•  nitril alapanyagú minőségi termék – kiváló tulajdonság 
az élelmiszerekben található bőrirritáló anyagokkal 
szemben

• nagyobb terhelhetőség a speciális receptúrának és az 
erősebb falvastagságnak köszönhetően  

• megoldást kínál magas zsírtartalmú élelmiszerek 
feldolgozásakor

• ftalát- és lágyítószermentes, nem tartalmaz allergiát 
okozó latexfehérjéket 

•	 a speciális utókezelésnek köszönhetően könnyen fel-
húzható és különösen bőrbarát 

•	 kék jelzőszín - a HACCP irányelvek által szabályozott 
területeken való alkalmazásra

KESZTYŰFORMA mindkét kézen hordható, göngyölt szárral 

ANYAG nitril

SZÍN kék

KÜLSŐ OLDAL texturált

BELSŐ OLDAL púderezett vagy púdermentes, halogenizált

TELJES HOSSZ/MÉRET 
az EN 420 szerint, különleges alkalma-
zásokhoz

S, M, L, XL med. 240 mm

VASTAGSÁG/TENYÉR
falvastagság egyszer mérve

min. 0,13 mm

CSOMAGOLÁS 100 db. S, M, L/AD     90 db. XL/AD
10 AD/KE 

MŰSZAKI ADATOK

AQL 1,5EN 4550121
* a vegyszerálló anyagok listája szerint

SEMPERGuARD VINYL púderezett és púdermentes
Kedvező árú, kiváló minőségű termék egyszerű, higiéniát igénylő 
munkákhoz az élelmiszerkészítés, csomagolás és vendéglátás 
területén.

ÁTTEKINTÉS A TERMÉK ELŐNYEIRŐL

• I-es CE–kategória – minimális kockázatoktól védő 

kesztyű 

• különösen bőrbarát egyszerhasználatos védőkesztyű 
latexre allergiás személyeknek – latexfehérje-  és 
gyorsítószermentes 

• DOP-mentes (DEHP/dietil-hexil-ftalát)

•	 kék jelzőszínben is kapható - a HACCP irányelvek által 
szabályozott területeken való alkalmazásra

MŰSZAKI ADATOK

AQL 1,5 zsírmentes 
élelmiszerekhez

DOP-
mentes

EN 455

EN 374

minmale Risken
minimal risks
minimális kockázat



KESZTYŰFORMA mindkét kézen hordható, göngyölt szárral  

ANYAG vinil

SZÍN áttetsző vagy kék (púderezett)
áttetsző (púdermentes)

KÜLSŐ OLDAL sima

BELSŐ OLDAL kukoricakeményítővel púderezett vagy púder-
mentes (réteggel bevont)

TELJES HOSSZ/MÉRET az EN 420 
szerint, különleges alkalmazásokhoz

S, M, L, XL       med. 240 mm

VASTAGSÁG/TENYÉR
falvastagság egyszer mérve

min. 0,075 mm

CSOMAGOLÁS 100 db. S, M, L/AD  90 db. XL/AD
10 AD/KE 

SEMPERGuARD NITRILE Comfort
A tökéletes megoldás olyan felhasználók számára, akik 
magas elvárásokat támasztanak mind a kényelmes 
viselettel, mind a tartóssággal szemben. 

ÁTTEKINTÉS A TERMÉK ELŐNYEIRŐL

•	 III-as CE–kategória – komplex kockázatoktól védő kesztyű 

 a speciális nitril-receptúra puha kesztyűt eredményez, 
mely kiváló vegyi ellenállással rendelkezik az élelmiszeri-
pari anyagok bőrirritáló hatásával szemben 

• a rugalmasságot illetően meglepően nagy hasonlóságot 
mutat számos natúrlatex termékkel – így nagyon kényel-
mes viseletet biztosít

• megoldást kínál magas zsírtartalmú élelmiszerek feldol-
gozásakor 

• ftalát- és lágyítószermentes, nem tartalmaz allergiát 
okozó latexfehérjéket 

• kék jelzőszín - a HACCP irányelvek által szabályozott 
területeken való alkalmazásra

KESZTYŰFORMA mindkét kézen hordható, göngyölt szárral 

ANYAG nitril

SZÍN kék

KÜLSŐ OLDAL texturált ujjak

BELSŐ OLDAL púdermentes bevonat

TELJES HOSSZ/MÉRET
az EN 420 szerint, különleges alkalma-
zásokhoz

S, M, L, XL    med. 240 mm

VASTAGSÁG/TENYÉR
falvastagság egyszer mérve

min. 0,10 mm

CSOMAGOLÁS 100 db. S, M, L/AD       90 db. XL/AD
10 AD/KE

MŰSZAKI ADATOK

Optimálisan vékony ,higiénikus nitril kesztyű, melynél a 
kényelmes viseletre helyeződik a hangsúly. Ajánlott az 
élelmiszerfeldolgozás és a vendéglátás minden területén. 

ÁTTEKINTÉS A TERMÉK ELŐNYEIRŐL
• CE-kategória I Védőkesztyű minimális kockázatokhoz – olyan 

alkalmazásokhoz, ahol előtérben van mind a kényelmes vise-
let, mind a termék és a végzett folyamat biztonságossága

• a kiváló rugalmasságú és így kényelmes viseletet biztosító 
nitrilkesztyű az újonnan kifejlesztett receptúra és az innovatív 
gyártási technológia eredménye

• ftalát- és lágyítószermentes, nem tartalmaz allergiát okozó 
latexfehérjéket

• levendulaszín - a HACCP irányelvek által szabályozott terüle-
teken való alkalmazásra

• a praktikus, nagy kiszerelésű csomagolás (200 db. S, M, L és 
180 db. XL) optimális logisztikát biztosít, mert  

 ➞ a csomagolási egység hosszabb ideig használható –  
  ritkábban kell cserélni a munkahelyen 

 ➞ egyszerűbb a tárolása – a hosszabb tárolási időszakok  
  alacsonyabb fajlagos költséget eredményeznek 

 ➞ kevesebb csomagolóanyag szükséges – kevesebb  
  csomagolási hulladék keletkezik

KESZTYŰFORMA minkét kézen hordható, göngyölt szárral 

ANYAG nitril

SZÍN levendula

KÜLSŐ OLDAL texturált ujjak

BELSŐ OLDAL púdermentes bevonat

TELJES HOSSZ/MÉRET 
az EN 420 szerint, különleges  
alkalmazásokhoz

S, M, L, XL              med. 240 mm 

VASTAGSÁG/TENYÉR
falvastagság egyszer mérve

min. 0,05 mm 

CSOMAGOLÁS 200 db. S, M, L/AD    180 db. XL/AD
10 AD/KE 

MŰSZAKI ADATOK

SEMPERGuARD NITRILE xtra Lite
ÚJ

* a vegyszerálló anyagok listája szerint

AQL 1,5EN 4550121

AQL 1,5
minmale Risken
minimal risks
minimális kockázat

EN 374



AZ ÉLELMISZEREKHEZ VALÓ 
ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ 
TANÁCSOK

FOLYÉKONY 
ÉLELMISZEREK

pl. tojás, méz

GYÜMÖLCS, ZÖLDSÉG
pl. saláta, citrom, narancs

ALKOHOL
pl. sör, bor, pálinka

HÚS, VIRSLI

ZSÍROK
pl. vaj, margarin, sajt, tej,  

olaj, torták, krémek,  
csokoládé

HAL, TENGERI CSEMEGE

PÉKTERMÉKEK
pl. kenyér, sütemény

VINYL

SEMPERSOFT

NITRIL

SEMPERPLuS

LATEx

SEMPERVELVET

LATEx

SEMPERTIP

VINYL LATEx NITRIL

SEMPERIT Technische Produkte Gesellschaft m.b.H.
Modecenterstr. 22 •	A-1031 Wien
Tel.: +43/1/797 77-0 •	Fax: +43/1/797 77-630 
sempermed@semperit.at •	www.sempermed.com
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SEMPERGuARD

nem alkalmas/nem ajánlott korlátozottan ajánlott → rövid idejű, részleges érintkezés esetén alkalmazható
alkalmas → nem jelent problémát az adott élelmiszerrel való teljes érintkezés és hosszabban tartó munka 

Az EN 374-2 szerinti teszt azt adja meg, hogy a kesztyű lyukaktól 
mentes-e és hogy ezáltal véd-e a szabványban szereplő definíció 
értelmében mikroorganizmusoktól.  A kesztyű AQL-szintjét gyártás 
közben ellenőrzik. Ha az érték számszerű, akkor a következőket 
jelenti:
1-es teljesítési fokozat: AQL 4,0
2-es teljesítési fokozat: AQL 1,5

3-es teljesítési fokozat: AQL 0,65

EN 374

Rövidítések: DB = darab, KE = kiszállítási egység, AD = adagolódoboz
A műszaki változtatások és nyomtatási hibák joga fenntartva. 
Kérjük, ügyeljen minden termékünk esetén a termékspecifikációra is.

Az EN 374-es, poharat ábrázoló piktogram a vízálló, vegyi veszélyek-
kel szemben kis védelmet nyújtó védőkesztyűket jelzi.

EN 374

FONTOS MEGJEGYZÉS: Az összes felsorolt Sempermed védőkesztyű megfelel a nyomtatás időpontjában érvényes és hivatkozott szabványnak és EU-irányelvnek. Valamennyi terméket letesztelték az 
élelmiszerekkel való érintkezés tekintetében. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a terméktulajdonságok közvetlenül a felhasználási területtől és az adott élelmiszertől függnek, és hogy egyes anyagok esetén 
korlátozások érvényesek. Elsősorban a vinil kesztyűk olyan termékek, melyek használata - az aktuális európai rendelkezések értelmében - csakis zsírt nem tartalmazó élelmiszerek esetén engedélyezett. 
Ha bőrkárosító anyagokkal dolgozik, akkor mindig vizsgálja meg előtte, hogy a kesztyűn nincs-e lyuk vagy szakadás. A tesztek és tanúsítványok csak általános utalásként értendők, és nem mentik fel a 
felhasználót azon kötelessége alól, hogy meggyőződjön a termék használatát megelőzően arról, hogy a kesztyű megfelel-e a pillanatnyi védelmet illető elvárásainak, valamint ,hogy alkalmazható-e, illetve 
engedélyezett-e az adott alkalmazási területen. Az élelmiszerekhez való alkalmasságra vonatkozó ajánlások nem képezik a termékspecifikáció részét. Az aktuális termékinformációkat illetően, illetve az 
alkalmazással kapcsolatban felmerülő kétségek esetén forduljon a kereskedelemben dolgozó illetékes személyhez,vagy közvetlenül a Sempermedhez: www.sempermed.com

 
Ez a szimbólum a kesztyűk az 1935/2004-es számú EU-rendelettel való konformitását iga-
zolja. A rendelet az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokra és tárgyakra vonatkozó 
általános követelményeket rögzíti. Ebben az összefüggésben szabályozott az élelmiszerekkel 

való közvetlen érintkezést illető migrációs jelleg is (= a termék egyik összetevőjének bizonyos környezeti 
viszonyok melletti távozása). Ezt egy arra feljogosított intézet ellenőrzi a vonatkozó irányelveknek és 
törvényeknek megfelelően. Műanyag termékek esetén (pl. vinil) az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő 
műanyag alapanyagokról és tárgyakról szóló 2002/72/EGK-irányelv aktuális változata érvényes.

ÉLELMISZERIPARBAN HASZNÁLATOS SZIMBÓLuMOK

EN 388 Az EN 388 (mechanikus kockázatok) szerinti tesztet a piktogram és a 
teljesített fokozat szemlélteti:

dörzsölési ellenállás
vágási ellenállás

továbbszakadási ellenállás
átszúródási ellenállás


