
Comfortabele, lichte en ademende katoenmix-handschoen met gladde handpalm die gevoelige
oppervlakken beschermt tegen verontreiniging en vingerafdrukken, en het risico van krassen op
gevoelige oppervlakken vermindert. Plooien aan de bovenzijde voor betere pasvorm. De kleur van de
manchetrand geeft de maat aan. Goede grip en goede vingertopgevoeligheid. Perfect voor montage-
en inspectiewerkzaamheden.

Beschermt jou én de
kwetsbare zaken waar

je mee werkt. De
manchetkleur toont

de maat.

EIGENSCHAPPEN

Comfortabel
Licht
Ademend
Goede grip
Goede vingertopgevoeligheid
Flexibel

KENMERKEN

Speciaal ontworpen duim
Zacht
Kettingsteek

TEXTIELHANDSCHOENEN

8120

KATOENMIX-HANDSCHOEN MET GLADDE HANDPALM
Meer informatie
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VOORKOMT RISICO OP
blaren, schaafwonden, aanraking met vuil

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING
schone omgevingen, droge omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGEBIEDEN
fijne assemblage, assemblage, inspectiewerkzaamheden,
installatiewerkzaamheden, elektrische installatie,
magazijnwerk, elektronicawerkzaamheden, reiniging,
hotel- en restaurantwerk, winkelwerkzaamheden

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN
automotive, service, retail

TYPE WERKZAAMHEDEN
Fijne werkzaamheden

SPECIFICATIE

TYPE Textielhandschoenen
CATEGORIE Cat. I
MATERIAAL HANDPALM Polykatoen
MATERIAAL BOVENHAND Polykatoen
LENGTE 220-270 mm
MOTORIEK 5
KLEUR Wit
PAREN PER: BUNDEL/DOOS 12/300
VERPAKKINGSTYPEN Draad
SLUITMETHODE Elastisch 180°
MANCHETMATERIAAL Textiel
SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Polykatoen, Elastaan

NALEVING
Cat. I Cat. I

TP TC 019:2011 Informatie/UIS EN ISO 21420:2020

AFMETING ART.NR. EAN

6 8120-6 7392626005143

7 8120-7 7392626812031

8 8120-8 7392626812048

9 8120-9 7392626812055

10 8120-10 7392626812062

11 8120-11 7392626004917
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