
Beskyttelse af mennesker og vores omgivelser!
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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



BESKYTTELSE AF MENNESKER INVOLVERER NATURLIGVIS 

EN DESIGN/PRODUKTION HVOR DER TAGES HENSYN 

TIL VORES MILJØ

Lebon Group har klare krav til sin produktion – hvor man altid vil bestræbe sig på at 

producere til de højeste miljøkrav og for at beskytte sine medarbejderne. Krav som falder i 
tråd med af EN ISO21420-standarden. En lov udformet for at beskytte mennesker mod
giftige emner som bliver brugt i forbindelse med produktion af handsker. Lebon Group  har 
derfor på sine produktions enheder implementeret et økologisk koncept der kombinerer 
dermatologisk og miljømæssig sikkerhed.

STADIER AF FREMSTILLING 

AF EN CLEAN PU® HANDSKE

Sammenlignende diagram af DMF niveau i arbejdshandsker

* Mængden af tilbageblivende DMF er mindre end det niveau som måleudstyret er sat til at måle fra.

DMF genanvendelses kredsløb

Anvendelse af opløsningsmiddel-baseret polyurethan (nærmere bestemt dimetylformamid 
eller med forkortelsen DMF) er vigtig for at opnå de optimale mekaniske egenskaber 
(slidstyrke, fingerføling, greb og åndbarhed). Men takket være en innovativ og unik 
fremstillingsproces, fjerner vi størstedelen af de resterende opløsningsmidler i polyurethan 
belægningen.

DMF niveauet i LEBON CLEAN PU® polyurethan belagte handsker måles regelmæssigt ved 
en intern detektions metode. Men niveauet måles også af et uafhængigt laboratorium (CTC, 
notified body No. 0075, Lyon, Frankrig). Dette niveau er konstant lavere end 100 mg/kg. 

Til information:
Polyurethan belagte handsker som findes på markedet kan indeholde et DMF niveau som er 
højere end 500 mg/kg. – Således holder vores handsker et meget lavt niveau for at 
beskytte operatøren/brugerens helse og beskytte mod eventuelle allergier.

”HUDPLEJE” GARANTI:

EN SUND BELÆGNING FOR OPERATØRENS 

HÆNDER

Strikket 
handske/liner

PU dypning

Dræning

DMF og vand 
opsamlingstank

Tanken 
opvarmes

LEBON CLEAN PU®

Markedet

Isoleret DMF

DMF och vand 
genanvendes for dypning

Tørring

Mærkning 
+ Efterbehandling

Vask

År

Lebon Group har forpligtet sig til at bruge renere 

produktionsprocesser og af hensyn til og respekt for 
miljøet genanvender man sit affald.

Faktisk præsterer vi at genanvende al vand fra 
produktionen således at vi kan opnå et ”nul” niveau af 
affald. Som sådan er vores produktions enheder 
certificerede til ISO 14001 : 2004.

PRODUKTIONS ENHEDER 
CERTIFICERET TIL

ISO 14001 VERSION 2004:
EN MILJØVVENLIG PROCES
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