
Lederen handschoen, niet gevoerd, 0,7-0,8 mm volnerf geitenleer, polyester, polypropyleen, Cat. II,
wind- en waterdichte achterkant, waterafstotend leer, voor algemene werkzaamheden

Lederen handschoen,
niet gevoerd, 0,7-0,8

mm volnerf
geitenleer, polyester,
polypropyleen, Cat. II,
wind- en waterdichte

achterkant,
waterafstotend leer,

voor algemene
werkzaamheden

EIGENSCHAPPEN

Hoog beschermingsniveau
Goede vingertopgevoeligheid
Duurzaam
Uitstekende pasvorm

KENMERKEN

Waterafstotend leer
Wind- en waterdichte achterkant
Versterkte vingertoppen

HANDSCHOENEN VOOR ALLROUND WERKZAAMHEDEN

294
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Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen
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VOORKOMT RISICO OP
letsel door schuren, blaren, schaafwonden, krassen,
scheurwonden, aanraking met vuil, aanraking met damp

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING
winderige omgevingen, buiten, vochtige omgevingen, vuile
omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGEBIEDEN
machinebediening, bouw en constructie, timmerwerk,
installatiewerkzaamheden, hvac-installatie, tegel zetten,
constructie, bodemvoorbereiding, betonwerk,
transportwerkzaamhden, machine besturen, werk op de
luchthaven, werk in de houtindustrie, werk in de bosbouw,
werk in de landbouw, tuinieren, reparatiewerkzaamheden,
werk in de papierindustrie

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN
automotive, transportation, utilities, building and
construction, logistics, facilities, retail, service

TYPE WERKZAAMHEDEN
Algemene werkzaamheden

SPECIFICATIE

TYPE Handschoenen voor allround werkzaamheden
CATEGORIE Cat. II
MATERIAAL HANDPALM Volnerf geitenleer
MATERIAAL BOVENHAND Polyester, Polypropyleen
VOERING Niet gevoerd
LENGTE 255-280 mm
MOTORIEK 4
KLEUR Zwart, Wit
PAREN PER: BUNDEL/DOOS 6/60
VERPAKKINGSTYPEN Haak met hangtag
SLUITMETHODE Elastisch 180°
SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Leer, Polyester,
Natuurlatex

NALEVING
Cat. II TP TC 019:2011

Informatie/UIS EN 388:2016
2111X

EN 420:2003
+A1:2009

KENMERKEN
Winddicht Waterafstotend

AFMETING ART.NR. EAN

8 294-8 7392626055223

9 294-9 7392626055230

10 294-10 7392626055247

11 294-11 7392626055254
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