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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 človeka a jeho prostredia!



OCHRANA ČLOVEKA 
PRIRODZENE ZAHŔŇA AJ DIZAJNOVANIE PRODUKTOV KTORÉ 

REŠPEKTUJÚ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Spoločnosť Lebon sa podieľa na politike výroby rukavíc podľa najvyšších environmentálnych 
požiadaviek a ochrane zdavia, vrátane prísneho dodržiavania normy EN ISO21420. V praxi
sa jedná o ochranu zdravia pracovníkov pred toxickými látkami, ktoré sa vyskytujú pri výrobe 
pracovných rukavíc. Spoločnosť Lebon implementovala ekologický program, ktorý zahŕňa 
dermatologickú a environmentálnu bezpečnosť na všetky svoje výrobné linky.

Použitie polyuretánovej živice na báze rozpúšťadiel (najmä dimetylformamidu alebo DMF) je 
základom pre dosiahnutie optimálnych mechanických vlastností rukavíc ako napríklad odolnosť 
proti oderu, manuálnosť, úchop a priedušnosť. Napriek tomu vďaka nášmu inovatívnemu a 
špeciálnemu procesu výroby sme v stave odstrániť väčšinu zvyškových rozpúšťadiel v 
polyuretánovom povrstvení rukavíc.

Úroveň DMF rozpúšťadla v pracovných rukaviciach vyrábaných technológiou CLEAN PU je 
pravidelne kontrolovaná internými metódami a taktiež aj nezávislým laboratóriom CTC – 
notifikovaný orgán č. 0075 v Lyone, vo Francúzsku. Obsahu látky je celý čas udržiavaný pod 
úrovňou nižšou ako 100mg/kg. Pre informáciu: úroveň obsahu DMF v polyuretánových 
rukaviciach na našom trhu môže byť v niektorých prípadoch aj vyššia ako 500mg/kg. Preto naša 
technológia pomáha chrániť zdravie pracovníkov a predchádzať potencionálnemu výskytu alergií.

PROGRAM « SKIN CARE » 
GARANTUJE: ZDRAVOTNE NEZÁVADNÉ 
POVRSTVENIE RUKAVÍC

Spoločnosť je zaviazaná používať čistejšie výrobné procesy a 
recyklovať odpad s čo najväčším rešpektom k prírodnému 
prostrediu. 

V skutočnosti poskytujeme kompletnú recykláciu vody tak aby 
sme zabezpečili nulový odpad. Naše výrobné závody sú 
certi�kované podľa ISO 14001 : 2004.

VÝROBNÉ ZÁVODY 
CERTIFIKOVANÉ PODĽA 
ISO 14001 VERZIA 2004 : 
EKOLOGICKÝ PROCES 

ETAPY VÝROBY RUKAVÍC 
TECHNOLÓGIOU CLEAN PU

Graf s porovnaním množstva DMF v pracovných rukaviciach
*Zvyškové množstvo DMF, ktoré je nižšie ako hranica kvantifikácie meracieho zariadenia.
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