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Ochrona człowieka i środowiska !- C
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OCHRONA CZŁOWIEKA W NATURALNY SPOSÓB OBEJMUJE RÓWNIEŻ 
PROJEKTOWANIE PRODUKTÓW PRZYJAZNYCH DLA ŚRODOWISKA

Grupa LEBON jest zaangażowana w produkcję rękawic w zgodzie z najbardziej surowymi 
wymaganiami środowiskowymi oraz zdrowotnymi, włączając w to zgodność z normą EN 
ISO21420. W praktyce, firma chroni ludzi przed zagrożeniami związanymi z kontaktem z
toksycznymi substancjami, wykorzystywanymi w procesie produkcji rękawic. Zarządzająca 
swoimi własnymi jednostkami produkcyjnymi Grupa LEBON wdrożyła koncepcję ekologicznego 
programu, łączącego w sobie dbałość o kwestie dermatologiczne jak również ochronę 
środowiska.

Zastosowanie żywicy poliuretanowej na bazie rozpuszczalników (zwłaszcza dimetyloformamidu 
czy DMF) jest niezbędne dla uzyskania optymalnych właściwości mechanicznych rękawic, takich 
jak np. przetarcie, manualność, chwyt, oddychalność. Niemniej jednak, dzięki naszemu 
specjalnemu i innowacyjnemu procesowi produkcji jesteśmy w stanie usunąć większość 
pozostałości rozpuszczalników w poliuretanowej powłoce.

Poziom zawartości DMF w powlekanych poliuretanem, technicznych rękawicach z linii LEBON 
CLEAN PU® jest regularnie sprawdzany we własnym zakresie, jak również przez niezależne 
laboratoria takie jak CTC – jednostka notyfikująca nr. 0075 z Lyon, Francja. Poziom zawartości jest 
przez cały czas utrzymywany na poziomie niższym niż 100 mg/kg. Informacyjnie: Niektóre 
rękawice powlekane poliuretanem, dostępne na rynku  mogą zawierać DMF na poziomie 
większym niż 500 mg/kg. Tak więc nasza koncepcja znacząco niższej zawartości tej szkodliwej 
substancji, pomaga chronić zdrowie użytkownika jak również zapobiegać potencjalnym 
alergiom.

PROGRAM « SKIN CARE »
BEZPIECZNE OBLANIE RĘKAWIC GWARANCJĄ ZDROWIA I 
BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA

Grupa jest zobowiązana do korzystania z bardziej ekologicznych 
procesów produkcyjnych i recyklingu odpadów z jak największym 
poszanowaniem dla środowiska naturalnego.

Prowadzimy całkowity  recykling wody, używanej do procesu 
produkcyjnego dążąc do poziomu ‘zero’ odpadów. Nasze zakłady 
produkcyjne są certy�kowane zgodnie z normą ISO 14001 : 2004.

ZAKŁADY PRODUKCYJNE 
CERTYFIKOWANE ZGODNIE Z 
NORMĄ ISO 14001 WERSJA 
2004 :
PROCES PRZYJAZNY DLA 
ŚRODOWISKA

ETAPY PRODUKCJI RĘKAWIC Z
LINII CLEAN PU®

Wykres pokazujący zawartość DMF w rękawicach ochronnych
*Wskaźnik pozostałości DMF , który jest niższy od dolnej granicy zakresu pomiarowego urządzenia używanego
do pomiaru zawartości.

Cykl oczyszczania z DMF

‘Liner’, czyli
dziany wkład

Zanurzanie w poliuretanie

Odsączanie

Zbiornik na wodę
oraz DMF

Podgrzewanie 
zbiornika

LEBON CLEAN PU®

Rynek

Odizolowanie DMF

DMF oraz woda są
ponownie użyte do procesu

Suszenie

Oznaczanie oraz 
wykańczanie

Płukanie

Rok

100

500

Zawartość DMF
(mg/kg)

1000ppm 
Limit




