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Skydd för människor och sin omgivning!- 
C

ré
d

its
 p

h
o

to
s 

: L
EB

O
N

 G
ro

up

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
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ATT SKYDDA MÄNNISKOR INNEBÄR
NATURLIGTVIS UTFORMNINGEN AV PRODUKTER

SOM RESPEKTERAR MILJÖN

LEBON Group har en klar tillverkningspolitik enligt de högsta miljönkraven och 
hälsoskydd, inklusive strikt överensstämmelse med EN ISO21420.
En lag som i själva verket skyddar människor mot konsekvenserna av giftiga ämnen som 
används vid tillverkning av handskar. LEBON Group har inom sina egna produktionsenheter, 
genomfört ett ekologiskt koncept program som kombinerar skydd mot dermatologiska 
sjukdomar och skydd av miljön.

Användning av lösningsmedelsbaserad polyuretan (i synnerhet dimetylformamid eller DMF) är 
nödvändig för att erhålla optimala mekaniska egenskaper (nötning, fingertoppskänsla, grepp och 
andningsförmåga), men tack vare en innovativ och unik tillverkningsprocess kan vi avlägsna 
huvuddelen av de kvarvarande lösningsmedlen i polyuretanbeläggningen.

DMF nivå i LEBON CLEAN PU® polyuretanbelagda tekniska handskar mäts regelbundet av en intern 
detektionsmetod. Detta kontrolleras också av ett oberoende laboratorium (CTC, notified body No. 
0075, Lyon, Frankrike). Denna nivå är konstant lägre än 100 mg/kg. För information:
Polyuretanbelagda handskar som finns på marknaden kan innehålla en DMF nivå högre än
500 mg/kg. Sålunda har våra handskar en extremt låg nivå som bidrar till att bevara 
operatörernas hälsa och för att förhindra eventuella allergier.

“HUDVÅRD” GARANTI:
EN SUND BELÄGGNING
FÖR OPERATÖRENS HÄNDER

LEBON Group har åtagit sig att använda renare 
tillverkningsprocesser och att återvinna avfall i den största 
respekt för miljön.

Vi har en fullständig återvinning av vår vattenprocess för att 
konvergera mot avfallsnivå ”noll”. Som sådan, är våra 
produktionsanläggningar certifierade enligt ISO 14001: 
2004.

PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR 
CERTIFIERAD ENLIGT
ISO 14001 VERSION 2004:
EN MILJÖVENLIG PROCESS

STEGEN I TILLVERKNING
AV EN CLEAN PU® HANDSKE

Jämförande diagram för DMF nivå i skyddshandskar
*Kvarvarande mängd DMF är mindre än kraven på den nivå som är för testutrustningen.
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