
Uitstekende, veelzijdige handschoen voor natte en olieachtige omgevingen. Volledig gecoat met
nitriel voor duurzame bescherming. Korrelige afwerking in de handpalm voor betere grip.
Snijbeschermingsniveau A. Zeer flexibel en comfortabel dankzij het naadloze, ergonomische
ontwerp. Donkerblauwe en zwarte kleuren maskeren vuil en verlengen de levensduur.

EIGENSCHAPPEN

Zeer duurzaam
Goede vingertopgevoeligheid
Flexibel
Goede grip
Comfortabel

KENMERKEN

Zacht
Water- en olieafstotend

HANDSCHOENEN VOOR ALLROUND WERKZAAMHEDEN
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VOLLEDIG GECOAT, KORRELIGE AFWERKING IN HANDPALM
Meer informatie
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VOORKOMT RISICO OP
letsel door schuren, blaren, schaafwonden, krassen,
scheurwonden, aanraking met vuil, aanraking met vocht,
aanraking met olie en vet

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING
vochtige omgevingen, omgevingen met olie en vet, vuile
omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGEBIEDEN
fijne assemblage, assemblage, machinebediening, bouw
en constructie, timmerwerk, verven, hvac-installatie,
constructie, bodemvoorbereiding, betonwerk, engineering,
mijnbouw, werk in de houtindustrie, werk in de bosbouw,
werk in de landbouw, tuinieren, reparatiewerkzaamheden,
werk in de visindustrie, werk in de papierindustrie,
ontsmetting, sanitair

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN
agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, pulp and
paper, machinery and equipment, mro, automotive,
utilities, building and construction

TYPE WERKZAAMHEDEN
Algemene werkzaamheden

SPECIFICATIE

TYPE Handschoenen voor allround werkzaamheden
CATEGORIE Cat. II
VOERINGSTOF Nylon, 15 gg
LENGTE 220-260 mm
MOTORIEK 5
GRIPONTWERP Zandachtige afwerking
KLEUR Zwart, Blauw
PAREN PER: BUNDEL/DOOS 12/120
VERPAKKINGSTYPEN Tas met eurosleuf
DOMPELING Volledig gedompeld, Dubbel gedompeld
DOMPELMATERIAAL Nitriel
MANCHET STIJL Gebreide manchet
MANCHETMATERIAAL Textiel
SNIJWEERSTAND (EN ISO 13997) Snijweerstand niveau
A
SNIJWEERSTAND (EN ISO 13997) TDM: 3 N
SPECIFICATIE BINNENMATERIAAL Nylon
SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Nitriel

NALEVING
Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Informatie/UIS EN
388:2016+A1:2018
4141A

EN ISO 21420:2020

KENMERKEN
Waterafstotend

AFMETING ART.NR. EAN

6 737-6 7340118380926

7 737-7 7392626075061

8 737-8 7392626075078

9 737-9 7392626075085

10 737-10 7392626075047

11 737-11 7392626075054
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