
Door de beweeglijkheid en de perfecte pasvorm is deze montagehandschoen geschikt voor werk
waarbij een goede vingertopgevoeligheid nodig is. Het chroomvrije, gelooide leer in deze handschoen
is gemaakt van volnerf geitenleer. Daardoor is de handschoen een goede optie voor werknemers die
last hebben van chroomallergieën. De handschoen beschermt goed tegen vuil en schaafwonden in
droge omgevingen.

EIGENSCHAPPEN

Hoog beschermingsniveau
Goede vingertopgevoeligheid
Duurzaam
Uitstekende pasvorm

KENMERKEN

Chroomvrij

ASSEMBLAGE HANDSCHOENEN
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GEMAAKT VAN CHROOMVRIJ, GELOOID LEER
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VOORKOMT RISICO OP
chroomallergie, letsel door schuren, blaren, schaafwonden,
krassen, scheurwonden, aanraking met vuil

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING
droge omgevingen, vuile omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGEBIEDEN
fijne assemblage, inspectiewerkzaamheden,
machinebediening, bouw en constructie, timmerwerk,
transportwerkzaamhden, machine besturen, magazijnwerk,
werk op de luchthaven

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN
transportation, automotive

TYPE WERKZAAMHEDEN
Fijne werkzaamheden

SPECIFICATIE

TYPE Assemblage handschoenen
CATEGORIE Cat. II
MATERIAAL HANDPALM Volnerf geitenleer
MATERIAAL BOVENHAND Polyester
VOERING Niet gevoerd
LENGTE 230-260 mm
MOTORIEK 5
KLEUR Grijs, Wit
PAREN PER: BUNDEL/DOOS 12/120
VERPAKKINGSTYPEN Draad
SLUITMETHODE Elastisch 180°
SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Leer, Polyester,
Natuurlatex

NALEVING
Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Informatie/UIS EN
388:2016+A1:2018
2111X

EN ISO 21420:2020

AFMETING ART.NR. EAN

7 340-7 7392626004863

8 340-8 7392626004870

9 340-9 7392626004887

10 340-10 7392626004894

11 340-11 7392626004900
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