
Flexibele, zachte en synthetische handschoen met 15 gg-breitechniek en een nitrielgecoate handpalm met
gripnoppen voor een goede grip. Touchscreen-functie. Perfect voor precisiewerk, fijne assemblagewerk,
inspectiewerk en ander licht werk in droge en vochtige omgevingen. Bestand tegen contactwarmte tot
100°C. Huidvriendelijk met Dermatest- en Oeko-Tex certificaat.

EIGENSCHAPPEN

Zeer duurzaam
Extra flexibel
Uitstekende pasvorm
Goede vingertopgevoeligheid
Comfortabel
Zeer ademend

KENMERKEN

Weerstaat contacthitte tot 100°C
Voor touchscreen
Water- en olieafstotende handpalm

ASSEMBLAGE HANDSCHOENEN, HITTEBESTENDIGE HANDSCHOENEN

TEGERA  884A

TOUCH-FUNCTIE EN GRIPNOPPEN VOOR EEN GOEDE GRIP

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

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

PRIMAIRE GEBRUIKSGEBIEDEN
fijne assemblage, assemblage, inspectiewerkzaamheden,
machinebediening, bouw en constructie, timmerwerk, verven,
installatiewerkzaamheden, elektrische installatie, hvac-installatie,
plaatmetaalwerkzaamheden, tegel zetten, constructie,
bodemvoorbereiding, betonwerk, engineering,
transportwerkzaamhden, machine besturen, magazijnwerk, werk
op de luchthaven, mijnbouw, werk in de houtindustrie, werk in de
bosbouw, werk in de landbouw, tuinieren,
reparatiewerkzaamheden

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN
agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, automotive,
transportation, utilities, building and construction

TYPE WERKZAAMHEDEN
Fijne werkzaamheden

SPECIFICATIE

TYPE Assemblage handschoenen, Hittebestendige handschoenen
CATEGORIE Cat. II
VOERINGSTOF 15 gg, Nylon, Spandex
LENGTE 220-260 mm
GRIPONTWERP Stippen
ANTIBACTERIËLE/BIOCIDEN-BEHANDELING Pyrithionzink (CAS-
nummer 13463-41-7)
KLEUR Zwart, Grijs
PAREN PER: BUNDEL/DOOS 12/120
VERPAKKINGSTYPEN Haak met hangtag
DOMPELING Handpalm gedompeld
DOMPELMATERIAAL Nitrielschuim, Nitriel-stippen
MANCHET STIJL Gebreide manchet
SPECIFICATIE BINNENMATERIAAL Nylon, Natuurlatex, Elastaan
SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Nitriel

Cat. II Cat. II EAC

EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018
4131A

Informatie/UIS

EN 407:2020
X1XXXX

AFMETING ART.NR. EAN

5 884A-5 7340118381282

6 884A-6 7340118381435

7 884A-7 7340118322254

8 884A-8 7340118322261

9 884A-9 7340118322278

10 884A-10 7340118322223

11 884A-11 7340118322230

12 884A-12 7340118322247
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