
Wintergevoerde handschoen met zeer zachte nitrielschuimcoating, voor het koude seizoen of in
koude werkomgevingen. Ontworpen voor veelzijdig werk in droge tot semi-droge omgevingen. Warm
en comfortabel, maar toch zacht en flexibel met de behendigheid en vingertopgevoeligheid die uniek
is voor een Infinity-handschoen. Ademende materialen voor comfort de hele dag door.
Huidvriendelijk met Dermatest- en Oeko-Tex certificaat. Verpakt met een beschrijvend label, om de
klanten te helpen bij hun keuze in de winkel.

EIGENSCHAPPEN

Duurzaam
Extra comfortabel
Goede vingertopgevoeligheid
Flexibel
Warm
Goede grip

KENMERKEN

Weerstaat contacthitte tot 100°C
Goedgekeurd voor hantering
levensmiddelen

8810R

ZEER ZACHTE WINTERHANDSCHOEN, GECOATE HANDPALM
Meer informatie
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VOORKOMT RISICO OP
letsel door schuren, blaren, schaafwonden, krassen,
scheurwonden, aanraking met vuil, uitdroging, kloven,
aanraking met koude

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING
droge omgevingen, koude omgevingen, vochtige
omgevingen, vuile omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGEBIEDEN
machinebediening, bouw en constructie, timmerwerk,
installatiewerkzaamheden, constructie,
transportwerkzaamhden, machine besturen, magazijnwerk,
werk op de luchthaven, reparatiewerkzaamheden

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN
machinery and equipment, mro, transportation, utilities,
building and construction, logistics

TYPE WERKZAAMHEDEN
Algemene werkzaamheden

SPECIFICATIE

TYPE Koude isolerende handschoenen, Hittebestendige
handschoenen
CATEGORIE Cat. II
VERZAMELING Infinity
VOERING Winter gevoerd
VOERINGSTOF Fleece, Nylon, Acryl, Spandex, 10 gg, 15 gg
MOTORIEK 5
GRIPONTWERP Schuimgrippatroon
KLEUR Zwart, Geel
PAREN PER: BUNDEL/DOOS 6/72
VERPAKKINGSTYPEN Hangtag met eurosleuf
DOMPELING Handpalm gedompeld
DOMPELMATERIAAL Nitrielschuim, Aqua PU
MANCHET STIJL Gebreide manchet
MANCHETMATERIAAL Textiel
SPECIFICATIE BINNENMATERIAAL Acryl
SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Nitriel, Nylon

NALEVING
Cat. II TP TC 019:2011

Informatie/UIS EN 407:2004
X1XXXX

EN 388:2016
4221X

EN 420:2003
+A1:2009

EN 511:2006
X2X

Contact heat rating valid for palm area only

KENMERKEN
Warme voering

AFMETING ART.NR. EAN

7 8810R-7 7340118370378

8 8810R-8 7340118370408

9 8810R-9 7340118370439

10 8810R-10 7340118370460

11 8810R-11 7340118370491
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