
Deze comfortabele handschoen heeft snijbescherming aan alle kanten (niveau B). Door het dunne
splitleer is de handschoen superzacht en geschikt voor allerlei assemblagewerk waarbij
beweeglijkheid wenselijk is. Details zoals warmtebestendig naaigaren en een versterkte wijsvinger
maken de handschoen extra duurzaam.

EIGENSCHAPPEN

Hoog beschermingsniveau
Extreem goede
vingertopgevoeligheid
Extra flexibel
Uitstekende pasvorm
Extra comfortabel
Zeer duurzaam
Uitstekende grip

KENMERKEN

Weerstaat contacthitte tot 100°C
Versterkte wijsvinger
Versterkte naden
Water- en olieafstotend

HANDSCHOENEN VOOR ALLROUND WERKZAAMHEDEN, SNIJBESTENDIGE
HANDSCHOENEN, HITTEBESTENDIGE HANDSCHOENEN
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VOORKOMT RISICO OP
brandwonden, hitteverwondingen, snijwonden, letsel door
schuren, blaren, schaafwonden, krassen, scheurwonden,
aanraking met vuil

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING
omgevingen met snijrisico, gebruik het hele jaar door,
warme omgevingen, omgevingen met olie en vet, vuile
omgevingen, zware omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGEBIEDEN
machinebediening, bouw en constructie, timmerwerk,
installatiewerkzaamheden, elektrische installatie, hvac-
installatie, plaatmetaalwerkzaamheden, engineering,
transportwerkzaamhden, machine besturen, magazijnwerk,
metaalwerk, lassen, hete werkzaamheden, mijnbouw

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN
mining, pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal
fabrication, machinery and equipment, mro, automotive,
transportation, building and construction, logistics

TYPE WERKZAAMHEDEN
Algemene werkzaamheden

SPECIFICATIE

TYPE Handschoenen voor allround werkzaamheden,
Snijbestendige handschoenen, Hittebestendige
handschoenen
CATEGORIE Cat. II
MATERIAAL HANDPALM Leer splitnerf
DIKTE 0,45-0,55 mm
VOERING Volledig gevoerd
LENGTE 215-275 mm
KLEUR Grijs
PAREN PER: BUNDEL/DOOS 6/60
VERPAKKINGSTYPEN Draad
SNIJWEERSTAND (EN ISO 13977) Snijweerstand niveau
B
SNIJWEERSTAND (EN ISO 13977) TDM: 7,7 N
SPECIFICATIE BINNENMATERIAAL Para-aramide
SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Leer, Natuurlatex

NALEVING
Cat. II TP TC 019:2011 Informatie/UIS

EN 407:2004
41314X

EN 388:2016
2322B

EN 420:2003
+A1:2009

KENMERKEN
Snijbescherming Waterafstotend

AFMETING ART.NR. EAN

6 256-6 7340118322674

7 256-7 7340118322698

8 256-8 7340118322711

9 256-9 7340118322735

10 256-10 7340118322612

11 256-11 7340118322636

12 256-12 7340118322650
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