
Een warme, dunne en comfortabele textielhandschoen met touchscreen-functionaliteit en
goedgekeurd voor voedselverwerking. 15 gg gebreid met een mix van Merino wol en nylon, zonder
naden. Perfect om in andere handschoenen te dragen voor extra warmte bij het werken in koude
omgevingen. Elk paar verpakt met een beschrijvend label, om de klanten te helpen bij hun keuze in de
winkel.

Een comfortabele,
zachte handschoen

gebreid met een mix
van Merino wol en

nylon.
Voedinggeschikt

EIGENSCHAPPEN

Comfortabel
Warm
Ademend
Goede vingertopgevoeligheid
Flexibel

KENMERKEN

Voor touchscreen
Zacht
Goedgekeurd voor hantering
levensmiddelen
Dun

4640R

WARM EN DUN MET TOUCHSCREEN-FUNCTIE
Meer informatie
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VOORKOMT RISICO OP
aanraking met koude

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING
droge omgevingen, koude omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGEBIEDEN
bouw en constructie, transportwerkzaamhden, werk op de
luchthaven, werk in de visindustrie, werk in de petro-
chemie

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN
oil, gas, petrochemical, transportation, building and
construction

TYPE WERKZAAMHEDEN
Algemene werkzaamheden

SPECIFICATIE

TYPE Koude isolerende handschoenen,
Textielhandschoenen
CATEGORIE Cat. II
VOERINGSTOF 15 gg, Merinoswol, Nylon, Naadloos,
Spandex
LENGTE 195-250 mm
MOTORIEK 5
KLEUR Zwart
PAREN PER: BUNDEL/DOOS 12/60
VERPAKKINGSTYPEN Hangtag met eurosleuf
MANCHET STIJL Gebreide manchet
MANCHETMATERIAAL Textiel
SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Merinoswol, Nylon,
Elastaan

NALEVING
Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Informatie/UIS

EN 388:2016
214XX

EN 420:2003
+A1:2009

EN 511:2006
X1X

KENMERKEN
Voor touchscreen Warme voering

AFMETING ART.NR. EAN

6 4640R-6 7340118365930

7 4640R-7 7340118366029

8 4640R-8 7340118366111

9 4640R-9 7340118366203

10 4640R-10 7340118366296

11 4640R-11 7340118366388
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