
Een Microthan -handschoen met veel slimme details voor een betere ergonomie. Door de soepele
pasvorm, goede vingertopgevoeligheid en uitstekende grip is de handschoen perfect voor het
lichtere precisiewerk in veel verschillende omgevingen. De handschoen heeft een versterkte
wijsvinger, versterkte naden, ergonomisch voorgevormde vingers en een speciaal ontworpen duim.

®

EIGENSCHAPPEN

Uitstekende pasvorm
Extreem goede
vingertopgevoeligheid
Extra flexibel
Uitstekende grip
Extra comfortabel

KENMERKEN

Chroomvrij
Versterkte wijsvinger
Versterkte naden
Ergonomisch gevormd
Voorgebogen vingers
Kort model
Speciaal ontworpen duim
Speciaal ontworpen details

ASSEMBLAGE HANDSCHOENEN
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PERFECTE PASVORM MET EEN UITSTEKENDE GRIP
Meer informatie
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VOORKOMT RISICO OP
chroomallergie, letsel door schuren, blaren, schaafwonden,
krassen, scheurwonden, aanraking met vuil, uitdroging,
kloven, antistatisch

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING
droge omgevingen, schone omgevingen, vochtige
omgevingen, omgevingen met olie en vet, vuile
omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGEBIEDEN
fijne assemblage, assemblage, inspectiewerkzaamheden,
machinebediening

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN
automotive, logistics

TYPE WERKZAAMHEDEN
Fijne werkzaamheden

SPECIFICATIE

TYPE Assemblage handschoenen
CATEGORIE Cat. II
VERZAMELING Pro
MATERIAAL HANDPALM Microthan
MATERIAAL BOVENHAND Polyester
VOERING Niet gevoerd
LENGTE 216-253 mm
KLEUR Zwart, Geel, Wit
PAREN PER: BUNDEL/DOOS 6/60
VERPAKKINGSTYPEN Draad
SLUITMETHODE Elastisch 180°
SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Polyurethaan, Nylon,
Koolstofdraad, Polyester

®

NALEVING
Cat. II TP TC 019:2011

Informatie/UIS Kort model (EN 420) EN 388:2016
0011X

EN 420:2003
+A1:2009

ART.NR. EAN
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