
Een handschoen van synthetisch leer met goede pasvorm en vingertopgevoeligheid. Deze
handschoen is geschikt voor touchscreens, je kan je smartphone en andere schermen bedienen zonder
je handschoenen uit te trekken. De handschoen is ongevoerd en geschikt voor precisiewerk in droge
omgevingen.

Handschoen van
synthetisch leer met

goede pasvorm en
beweeglijkheid voor

precisiewerk.

EIGENSCHAPPEN

Goede pasvorm
Goede grip
Goede vingertopgevoeligheid
Flexibel
Comfortabel

KENMERKEN

Voor touchscreen

ASSEMBLAGE HANDSCHOENEN
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VOORKOMT RISICO OP
voorkomt risico op:, letsel door schuren, blaren,
schaafwonden, krassen, scheurwonden

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING
droge omgevingen, vuile omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGEBIEDEN
fijne assemblage, assemblage, inspectiewerkzaamheden,
timmerwerk, installatiewerkzaamheden, machine
besturen, magazijnwerk, werk op de luchthaven

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN
automotive, transportation, utilities, logistics, horeca,
service, retail

TYPE WERKZAAMHEDEN
Fijne werkzaamheden

SPECIFICATIE

TYPE Assemblage handschoenen
CATEGORIE Cat. II
MATERIAAL HANDPALM Kunstleer
MATERIAAL BOVENHAND Polyester
VOERING Niet gevoerd
LENGTE 210-250 mm
MOTORIEK 5
KLEUR Zwart, Groen
PAREN PER: BUNDEL/DOOS 6/60
VERPAKKINGSTYPEN Haak met hangtag
SLUITMETHODE Elastisch 180°

NALEVING
Cat. II TP TC 019:2011

Informatie/UIS EN 388:2016
0X31A

EN 420:2003
+A1:2009

KENMERKEN
Voor touchscreen

AFMETING ART.NR. EAN

6 520-6 7340118361161

7 520-7 7340118361253

8 520-8 7340118361345

9 520-9 7340118361437

10 520-10 7340118361529

11 520-11 7340118361611

12 520-12 7340118361703
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