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LEBON INTERNATIONAL
Bureau N° 7 Immeuble Laccolith

20, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg

Tel. : +352 26 49 36 07
Fax : +352 26 49 35 35

Email : lebon-international@lebonprotection.com

www.lebonprotection.com

VAT number : LU 26 189 153

V A L U E  A D D E D  P A R T N E R

Ochrana člověka a jeho prostředí !



OCHRANA ČLOVĚKA 
PŘIROZENĚ ZAHRNUJE AJ PROJEKTOVÁNÍ PRODUKTŮ KTERÉ 

REŠPEKTUJÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Společnost Lebon se podílí na politice výroby rukavic podle nejvyšších environmentálních 
požadavků a ochraně zdraví, včetně přísného dodržování normy EN ISO21420. V praxi se
jedná o ochranu zdraví pracovníků před toxickými látkami, které se vyskytují při výrobě 
pracovních rukavic. Společnost Lebon implementovala ekologický program, který zahrnuje 
dermatologickou a environmentální bezpečnost na všechny své výrobní linky.

Použití polyuretanové pryskyřice na bázi rozpouštědel (zejména dimethylformamidu nebo DMF) je 
základem pro dosažení optimálních mechanických vlastností jako například odolnosti proti oděru, 
manuálnost, úchop a prodyšnost. Přesto díky našemu inovativnímu a speciálnímu procesu výroby 
jsme v stavu odstranit většinu zbytkových rozpouštědel v polyuretanovém povrstvení rukavic.

Úroveň DMF rozpouštědla v pracovních rukavicích vyráběných technologií CLEAN PU je pravidelně 
kontrolována interními metodami a také nezávislou laboratoří CTC - notifikovaný subjekt č. 0075 v 
Lyonu, ve Francii. Obsah látky je celý čas udržován pod úrovní nižší než 100mg / kg. Pro informaci:
úroveň obsahu DMF v polyuretanových rukavicích na našem trhu může být v některých případech 
i vyšší než 500mg / kg. Proto naše technologie pomáhá chránit zdraví pracovníků a předcházet 
potencionálnímu výskytu alergií.

PROGRAM « SKIN CARE » 
GARANTUJE: ZDRAVOTNĚ 
NEZÁVADNÉ POVRSTVENÍ RUKAVIC

Společnost je zavázána používat čistší výrobní procesy a 
recyklovat odpad s co největším respektem k přírodnímu 
prostředí.

Ve skutečnosti poskytujeme kompletní recyklaci vody tak 
abychom zajistili nulový odpad. Naše výrobní závody jsou 
certi�kovány podle ISO 14001: 2004.

VÝROBNÍ ZÁVODY 
CERTIFIKOVANÉ DLE ISO 14001 
VERZE 2004: 
EKOLOGICKÝ PROCES

ETAPY VÝROBY RUKAVIC 
TECHNOLÓGIÍ CLEAN PU

Graf s porovnáním množství DMF v pracovních rukavicích
*Zbytkové množství DMF, které je nižší než mez kvantifikace měřicího zařízení
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Limit 1000 ppm.


