
Veelzijdige lederen kwaliteitshandschoen voor assemblagewerk. Volnerf rundsleer in de handpalm
biedt uitstekende slijtagebescherming. Katoenen rugzijde voor een beter ademend vermogen.
Elastisch bij de pols voor een comfortabele pasvorm. EN 388:2016, 2121X

EIGENSCHAPPEN

Hoog beschermingsniveau
Goede vingertopgevoeligheid
Duurzaam
Goede grip
Goede pasvorm

KENMERKEN

Versterkte vingers en duim

ASSEMBLAGE HANDSCHOENEN
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VOORKOMT RISICO OP
letsel door schuren, blaren, schaafwonden, krassen,
scheurwonden, aanraking met vuil

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING
vuile omgevingen, zware omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGEBIEDEN
werk in de landbouw, werk op de luchthaven, assemblage,
bouw en constructie, timmerwerk, reiniging, betonwerk,
constructie, engineering, foundry, tuinieren, werk in de
glasindustrie, installatiewerkzaamheden, machine
besturen, machinebediening, marinewerk, metaalwerk,
mijnbouw, reparatiewerkzaamheden, sanitair,
transportwerkzaamhden, magazijnwerk, werk in de
houtindustrie

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN
agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, food
processing, pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal
fabrication, machinery and equipment, mro, automotive,
transportation, utilities, building and construction,
logistics, facilities, service, retail

TYPE WERKZAAMHEDEN
Algemene werkzaamheden

SPECIFICATIE

TYPE Assemblage handschoenen
CATEGORIE Cat. II
MATERIAAL HANDPALM Volnerf rundsleer
MATERIAAL BOVENHAND Katoen
VOERING Niet gevoerd
LENGTE 225-280 mm
MOTORIEK 5
KLEUR Grijs, Blauw, Zwart, Wit
PAREN PER: BUNDEL/DOOS 12/120
VERPAKKINGSTYPEN Haak met hangtag
SLUITMETHODE Elastisch 360°
SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Leer, Katoen,
Natuurlatex

NALEVING
Cat. II TP TC 019:2011

Informatie/UIS EN 388:2016
2121X

EN 420:2003
+A1:2009

AFMETING ART.NR. EAN
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