
Ontdek alles over biologisch afbreekbare 
wegwerphandschoenen in de medische, 
chemische en voedingssector

Uw handen zijn misschien wel uw meest kostbare bezit.  
Het is dan ook enorm belangrijk dat u ze goed beschermt, 
zeker in de medische, chemische en voedingssector. Een 
wonde verzorgen of vaccins toedienen, laboratoriumwerk 
uitvoeren of voedsel verpakken; een wegwerphandschoen 
moet een doeltreffende bescherming bieden tegen 
chemicaliën, minerale en plantaardige oliën, abrasie, …  
En natuurlijk moet uw handschoen ook gewoon 
comfortabel en gemakkelijk zitten. 

Vandaag komt daar nog een extra aspect bij: 
duurzaamheid. Wegwerphandschoenen die niet biologisch 
afbreekbaar zijn, vormen een reëel risico voor onze 
algemene gezondheid en het milieu. Het zit namelijk zo dat 
we enkel met biologisch afbreekbare 
wegwerphandschoenen de afvalberg kunnen verkleinen. 
En dat weten we bij MM-Safety maar al te goed. 
Veiligheid, comfort en kwaliteit zitten in ons DNA, maar 
ook duurzaamheid gaat niet aan onze neus voorbij. 

MM-Safety is dan ook de exclusieve 
distributeur van SW-Gloves in de Benelux. 
SW produceert biologisch afbreekbare 
wegwerphandschoenen en onderscheidt 
zich door middel van innovatieve en 
duurzame technologieën. 

In dit e-book komt u dan ook meer te weten 
over de biologisch afbreekbare 
PowerForm (PF-95TL) handschoenen van 
SW, en dan meer specifiek over: 

• het duurzaamheidsaspect (EcoTek) 
• de technologische verfijndheid 
• specificaties & gebruik 

POWERFORM 95TL  
Beter voor de planeet,  
zonder in te boeten aan kwaliteit 



Maak kennis met EcoTek

EcoTek is een nitriladditief (gepatenteerd door SW) 
dat nitrilhandschoenen - in vergelijking met 
onbehandelde handschoenen - op vuilnisbelten in 
een veel kortere tijd biologisch afbreekt. De EcoTek 
technologie slaagde namelijk voor de testmethode 
ASTM D5526, de strengste methode die de 
biologische afbreekbaarheid van nitril test. De 
testperiode loopt niet alleen langer dan bij de 
andere geaccepteerde methode, ASTM 5511, ook 
de condities op de stortplaats worden realistischer 
nagebootst. 

De test wijst uit dat een nitrilhandschoen met 
EcoTek-technologie bijna volledig (92,6%) 
afgebroken wordt in slechts 2,5 jaar. En dat terwijl 
concurrerende producten vrijwel niet afbreken in 
dezelfde tijdspanne. En de resterende 7,4%?  
Die wordt volledig natuurlijk afgebroken. 

Als laatste is het ook belangrijk om te vermelden dat 
de technologie uitsluitend geactiveerd wordt in de 
omstandigheden van een stortplaats. EcoTek tast de 
kwaliteit en houdbaarheid van de handschoenen dus 
niet aan in hun verpakking of tijdens het gebruik.

PF-95TL 
handschoenen met 
EcoTek-technologie

Gebruikte hand-
schoenen worden in 
de vuilbak gegooid

Op de vuilnisbelt 
activeren warmte en 

vocht EcoTek

Het degradatie- 
proces gaat 

van start

2,5 jaar later is het 
afval gereduceerd  

met 92,6%

Wist u dat SW volop inzet op: 

• een duurzaam productieproces 
SW beperkt de gebruikte grondstoffen en 
vermijdt schadelijke stoffen waar mogelijk. 

• gerecycleerde verpakkingen 
SW wil het het verbruik van natuurlijke 
hulpbronnen verminderen, zero-waste 
inspanningen ondersteunen en afgedankte 
producten en verpakkingsmaterialen recyclen. 
De buitenverpakking bestaat vandaag uit 90% 
gerecycleerd papier, de binnenverpakking 
bestaat uit 70% gerecycleerd papier.

• huidvriendelijke producten 
SW is de enige fabrikant van 
wegwerphandschoenen die er in slaagt om aan 
de strenge vereiste van de Skin Health Alliance 
te voldoen. Deze accreditatie garandeert 
huidvriendelijke en veilige producten. 

Het aantal wegwerphandschoenen dat dagelijks wordt 
gedragen in de medische, chemische en voedingssector is 
enorm. Om het milieu te beschermen, verlegt SW met de 
biologisch afbreekbare PowerForm 95TL de grenzen van 
wat gebruikers van wegwerphandschoenen mogen 
verwachten. De PF-95TL handschoen is namelijk volledig 
bio-afbreekbaar dankzij de speciaal ontwikkelde EcoTek-
technologie. Duurzaamheid ten top!
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Geïnspecteerd 
met lucht & 

vooraf gewassen

Goede weerstand 
tegen chemicaliën,  

oliën en vetten

Latex- en 
siliconevrij

Goedgekeurd 
voor contact met 

voeding & 
beschermt tegen 

virussen en 
bacteriën

Goede droge  
& natte grip

Touchscreen-
vriendelijk

Specificaties PowerForm PF-95TL

Product PowerForm
Graad Powder-Free Exam
Materiaal Nitril
Dikte vinger 5.8mil         0.15mm
Dikte handpalm 5.0mil 0.13mm
Dikte pols 3.9mil 0.10mm
Kleur blauwgroen
Oppervlak fully textured
Lengte 9.5”             242mm
Gewicht 6.5g
Pasvorm tweehandig
Pasvorm polsen gerolde manchet
Waterdicht AQL 1.5
Land van oorsprong China

Kwalitatief hoogstaand  
& technologisch verfijnd 

De PowerForm 95TL wegwerphandschoen is gemaakt uit 
nitril en daarom uitermate geschikt voor de medische, 
chemische en voedselverwerkende industrie. 

Hoe SW de kwaliteit garandeert? Alle handschoenen 
worden geïnspecteerd met lucht om het aantal defecte 
handschoenen te minimaliseren. Ze worden gewassen 
vooraf aan het verpakken, wat het aantal restchemicaliën 
sterk beperkt. De consistente dikte van vingertop tot 
manchet maakt de handschoenen van SW sterker en 
scheurbestendiger.

De Powerform 95TL is gemaakt uit nitril. Dat is niet alleen 
elastischer dan vinyl, maar scheurt ook minder snel. Nitril 
biedt een goede weerstand tegen verschillende 
chemicaliën, oliën en vetten. 

Ze zijn volledig latex- en siliconevrij wat in combinatie met 
het wasproces, de kans op allergieën minimaliseert. De 
Powerform is goedgekeurd voor contact met voeding en 
beschermt tegen virussen en bacteriën. Waar gevaar 
schuilt op overdraagbare ziektes, besmettingen, 
kruisbesmetting of ter bescherming tegen bepaalde 
vloeistoffen, is de PowerForm 95TL wegwerphandschoen 
dus het beschermingsmiddel bij uitstek.

Het oppervlak van de Powerform is volledig 
gestructureerd wat zorgt voor een goede droge en natte 
grip. Bovendien kunt u er ook makkelijk touchscreens mee 
bedienen.

Al deze eigenschappen zorgen voor een multifunctionele 
wegwerphandschoen die staat voor kwaliteit, bescherming 
en draagcomfort.

Toepassingen:

• Chemie: Chemical handling, laboratoria
• Medische sector: ziekenhuizen, rusthuizen, 

ambulanciers, pharma
• Cleaning
• Voeding
• Automotive: montage, spuitkabines
• Logistiek
• Security: luchthavens, politie

Optimale dikte voor 
duurzaamheid en 
vingergevoeligheid

Volledig gestructureerd 
oppervlak biedt 
uitstekende droge  
en natte grip

Gerolde manchet 
voorkomt scheuren  
bij het aantrekken



Neem contact op

Veiligheid, comfort en kwaliteit. Het zijn ongetwijfeld de drie vaakst 

gehoorde termen in de wereld van persoonlijke beschermingsmiddelen 

(PBM). En dat hebben we bij MM-Safety dan ook erg goed begrepen. 

Dankzij onze jarenlange expertise positioneert MM-Safety zich als uiterst 

professionele PBM-leverancier voor de retailsector.

MM-Safety specialiseert zich voornamelijk in handbescherming, maar 

biedt daarnaast ook voetbescherming, kledij en andere 

beschermingsmiddelen.

Eén unieke partner voor alle PBM in uw winkel of groothandel?  

Reken op MM-Safety voor een persoonlijke aanpak, uitgebreide vakkennis 

en professionele meerwaarde.

MM-SAFETY,  
uw partner in persoonlijke  
beschermingsmiddelen

https://mm-safety.be/contact/

