دستکش ضد اسید (دستکش کار) چیست ؟
خصوصیات دستکش ضد اسید :
 اسامی مترادف  :دستکش ایمنی ،دستکش کار ،دستکش صنعتی ،دستکش کارگاهی.
 مشخصات :
 .1با کیفیت باال.
 .2مقاومت باال.
 .3فرم آناتومیک.
 .4ضد سائیدگی و سوراخ شدگی.
 .5مناسب برای کار با حالل های نفتی.
 .6حداکثر محافظت در برابر مواد شیمیایی.
 .7دارای تائیدیه .FDA
 .8مقاومت باال به مشتقات نفتی و حالل های کلر.
 .9توصیه شده برای افراد حساس به الستیک طبیعی.
معرفی دستکش ضد اسید :
دستکش ایمنی یا ضد اسید به دلیل داشتن روکش پی وی سی مقاوم در برابر مواد اسیدی ،مواد قلیایی ،مواد شیمیایی و مواد
بیولوژیکی  actifreshmidasدستکشی از جنس  pvcبا آستر داخلی از پنبه نرم ( کتان) ساخته شده است .این دستکش
محافظت خوبی در براب ر مشتقات نفتی ،مواد شیمیایی خورنده ،اسیدها ،مواد قلیایی ،حالل ها ،روغن های معدنی و صنعتی،
چربی و گریس ،آلودگی های بیولوژیکی موجود در کارهای دامپروری ،دامداری ،مرغداری ،کشتارگاه و کشاورزی ایجاد
مینماید.
دستکش ضد اسید و مواد شیمیایی  ACTIFRESH MIDASطبق استاندارد  EN374 & EN388حداکثر کارایی را برای
مقاومت در برابر سایش ،افزایش حفاظت مکانیکی و دوام را در گروه بندی دستکش ها داراست .از مشخصات خاص دستکش
ضد اسید و مواد شیمیایی  ACTIFRESH MIDASاین است که برای حفظ ایمنی بیشتر در قسمت اتهایی دستکش یعنی

پنجه و کف دست از یک الیه  pvcسمباده گونه ای استفاده شده است که موجب ایجاد حفاظت خاص در برابر لغزش در کف
دست ها بوده و نیز افزایش سطح چنگش برای ایجاد ایمنی بیشتر در عملیات جابجایی وسایل در هر دو شرایط محیطی
خشک و مرطوب را فراهم می سازد.
شکل آناتومیک و ارگونومیک و نیز انعطاف پدیری دستکش ضد اسید و مواد شیمیایی  ACTIFRESH MIDASموجب به حد
اقل رساندن خستگی دست شده و پوشش پنبه نرم آن عرق را جذب می نماید که این باعث حفظ آسایش دست برای استفاده
های طوالنی مدت می گردد.
تولید دستکش ضد اسید ایمنی :
طول این محصول حدود  40سانتی متر بوده و تقریبا تا آرنج یک فرد بزرگسال را می پوشاند ،که ایمنی بیشتر باشد.
با تزریق دانه های ریز ،نامسطح و زبر تولید شده است به صورتی که می توان اجسام لیز و بسیار صیقلی را نیز در هنگام کار
در کنترل کامل داشت.
کاربرد دستکش ضد اسید :
در برابر مواد شیمیایی ،اسیدها ،روغن ها و اجسام سخت و زبر دست های شما را حفاظت می کند.
برای انجام کارهای صنعتی معمولی از قبیل کارهای بارگیری ،باراندازی و حمل و نقل کاال.
در کارهای صنعتی سنگین و سخت از قبیل کار در معادن و غیره.
مزایای دستکش :
جنس این دستکش ها در مقابل ساییدگی مقاوم و مستحکم است و حدود  30برابر از این دستکش ها معمولی با دوام تر
است .مدت زمان طوالنی می توان از آن نگهداری کرد بدون اینکه فرسوده یا از رده خارج شود .به عالوه اگر حالت چسبندگی
پیدا کند بوی بد ایجاد نمیکند.
جنس این دستکش ها نسبن به دست کش های قبلی لطیف و نرم است و کف دست را به خوبی پوشش می دهد و راندمان را
باال می برد.

این دستکش ها بلند است و برای کارهایی که با آب و روغن سروکار دارد نیز بسیار مناسب است.
جنس رویه و آستری :
پوشش بیرونی  :پوشش صمغ کلرووینیل ( طبق استاندارد قالب های طبی)
پوشش داخلی  %100 :پنبه.
دستکش ضد اسید و مواد شیمیایی  ACTIFRESH MIDASجهت استفاده در محیط های آزمایشگاهی ،صنعتی ،آبکاری ها،
امور بیمارستانی ،کشاورزی ها ،کشتارگاه ها ،دامپروری ها ،دامداری ها و مرغداری ها مناسب می باشد.
محیط های کاری مناسب برای استفاده از دستکش :
 محیطهای آزمایشگاهی.
 کار در محیط های صنعتی و کارگاه ها.
 کارهای کشاورزی.
 محیط های آلوده بیولوژیک از قبیل  :کشتارگاه ها ،دامپروری ها ،دامداری ها ،مرغداری ها و امور بیمارستانی.
 صنایع چاپ.
 کار با مواد شیمیایی اسیدی و قلیایی.
 آبکاری ها و صنایع شیمیایی.
 کار با انواع حالل های صنعتی.
نکات ایمنی کا با دستکش ضد اسید :
خطرات :
نکات قابل توجه برای مراقبت از دستکش ها هنگام استعمال.
 .1پس از هر بار مصرف لکه ها و آلودگی ها را به وسیله مایع ظرفشویی به خوبی بشویید.
 .2اسن دستکش ها در برابر الکتریسیته مقاوم نبوده لذا هنگام فعالیت الکتریکی از آن استفاده نکنید.
 .3جنس پالستیک این دستکش تا حرارت  60درجه سانتی گراد مقاوم است.
 .4توجه داشته باشید از وسایلی که موجب بریدگی و یا سوراخ شدن می گردد دوری کنید.

این مجموعه دارای مقاومت حفاظتی خوب در برابر اسیدها و پروکسیدها ( بازهای معدنی و آلی) می باشند .عالوه بر گاز
ها و مواد شیمیایی و بخارات در برابر خورندگی نیز مقاومند و در مقابل سایش نیز مقاومت کافی را داشته و در دماهای
پائین قابلیت انعطاف خود را حفظ می کنند.
دستکش های مقاوم در برابر حالل و مواد نفتی ضمن تامین حفاظت الزم در برابر حالل ها و مواد نفتی و روغن های
روان کننده مقاومت الزم را در برابر سایش و خراشیدگی و پارگی دارد.
این مطلب راجع به انواع دستکش کار ،تولیدی دستکش ایمنی ،خرید دستکش ضد اسید ،دستکش ایمنی کار،
دستکش التکش ،فروش دستکش ضد اسید ،قیمت دستکش ضد اسید ،دستکش کارگاهی می باشد.
این مطلب توسط شرکت کیمیا تهران اسید جمع آوری گردیده است.
سایت www.tacid.ir :
www.tehranacid.com

