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VOORKOMT RISICO OP
letsel door schuren, schaafwonden, krassen,
scheurwonden, aanraking met vuil, aanraking met vocht,
aanraking met olie en vet

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING
natte omgevingen, omgevingen met olie en vet, vuile
omgevingen, zware omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGEBIEDEN
assemblage, inspectiewerkzaamheden, machinebediening,
bouw en constructie, installatiewerkzaamheden, tegel
zetten, constructie, bodemvoorbereiding, betonwerk,
engineering, transportwerkzaamhden, machine besturen,
mijnbouw, werk in de houtindustrie, werk in de bosbouw,
werk in de landbouw, tuinieren, reparatiewerkzaamheden,
ontsmetting, sanitair

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN
agriculture, mining, machinery and equipment, mro,
automotive, transportation, utilities, building and
construction

TYPE WERKZAAMHEDEN
Algemene werkzaamheden

SPECIFICATIE

TYPE Handschoenen voor allround werkzaamheden
CATEGORIE Cat. II
VOERINGSTOF Katoen
LENGTE 235-270 mm
MOTORIEK 5
GRIPONTWERP Gladde afwerking
KLEUR Blauw, Wit
PAREN PER: BUNDEL/DOOS 12/120
VERPAKKINGSTYPEN Bulkverpakking
DOMPELING Volledig gedompeld
DOMPELMATERIAAL Nitriel
MANCHET STIJL Gebreide manchet
MANCHETMATERIAAL Textiel
SNIJWEERSTAND (EN ISO 13997) Snijweerstand niveau
A
SPECIFICATIE BINNENMATERIAAL Katoen
SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Nitriel

NALEVING
Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Informatie/UIS EN
388:2016+A1:2018
4111A

EN ISO 21420:2020

KENMERKEN
Waterafstotend

AFMETING ART.NR. EAN

7 747A-7 7340118349923

8 747A-8 7340118349985

9 747A-9 7340118350042

10 747A-10 7340118350103

11 747A-11 7340118350165
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