
Synthetische handschoen, nitriel, 3/4 gedompeld, zandachtige afwerking, 10 gg, 13 gg, acryl,
polyester, Cat. II, hoge zichtbaarheidskleur, water- en olieafstotende handpalm en knokkels, voor
algemene werkzaamheden

EIGENSCHAPPEN

Warm
Goede grip in olieachtige
omgevingen

KENMERKEN

Goedgekeurd voor hantering
levensmiddelen
Hoge zichtbaarheidskleur
Weerstaat contacthitte tot 250°C
Water- en olieafstotende handpalm en
knokkels

KOUDE ISOLERENDE HANDSCHOENEN, HITTEBESTENDIGE HANDSCHOENEN

683A
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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 vocht,
aanraking met olie, aanraking met koude

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING
buiten, droge omgevingen, koude omgevingen, natte
omgevingen, vochtige omgevingen, omgevingen met olie en
vet

PRIMAIRE GEBRUIKSGEBIEDEN
assemblage, bouw en constructie, magazijnwerk, tuinieren,
werk in de visindustrie, werkzaamheden met
levensmiddelen

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN
agriculture, oil, gas, petrochemical, machinery and
equipment, mro, building and construction

TYPE WERKZAAMHEDEN
Zware werkzaamheden

SPECIFICATIE

TYPE Koude isolerende handschoenen, Hittebestendige
handschoenen
CATEGORIE Cat. II
VOERINGSTOF Acryl, Polyester, 10 gg, 13 gg
LENGTE 240-280 mm
GRIPONTWERP Zandachtige afwerking
KLEUR Geel, Zwart
PAREN PER: BUNDEL/DOOS 6/60
VERPAKKINGSTYPEN Haak met hangtag
DOMPELING 3/4 gedompeld
DOMPELMATERIAAL Nitriel
MANCHET STIJL Gebreide manchet
SPECIFICATIE BINNENMATERIAAL Acryl
SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Nitriel, Polyester

NALEVING
Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Informatie/UIS

EN 407:2004
X2XXXX

EN 388:2016
3231X

EN 420:2003
+A1:2009

EN 511:2006
02X

Contact heat rating valid for palm area only

KENMERKEN
Waterafstotend Warme voering

AFMETING ART.NR. EAN

7 683A-7 7340118316628

8 683A-8 7340118316642

9 683A-9 7340118316666

10 683A-10 7340118316581

11 683A-11 7340118316604
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