
Zachte, flexibele, zwarte textielhandschoen met ftalaatvrije, zwartgekleurde vinylnoppen. Met
naadloze 15 gg-breitechniek, geweldige pasvorm, goede grip en goede vingertopgevoeligheid.
Maximaal ademend, een perfect alternatief wanneer een gecoate handschoen te warm aanvoelt.
Geschikt voor fijn montage- en inspectiewerk in droge omgevingen.

EIGENSCHAPPEN

Extra comfortabel
Extra flexibel
Ademend
Goede grip
Goede vingertopgevoeligheid

KENMERKEN

Zacht
Ftalaatvrij
Dun

925

ZWARTE, KATOENEN HANDSCHOEN MET VINYLNOPPEN
Meer informatie

2023-04-06
Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen
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VOORKOMT RISICO OP
letsel door schuren, blaren, schaafwonden

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING
droge omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGEBIEDEN
fijne assemblage, assemblage, inspectiewerkzaamheden,
machinebediening, verven, installatiewerkzaamheden,
elektrische installatie, transportwerkzaamhden, machine
besturen, magazijnwerk, werk op de luchthaven,
elektronicawerkzaamheden, werk in de verfspuiterij, werk
in de papierindustrie, ontsmetting, reiniging, hotel- en
restaurantwerk, gezondheidszorg, verzorgend werk,
servicewerkzaamheden, winkelwerkzaamheden

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN
pulp and paper, machinery and equipment, mro,
automotive, logistics, service

TYPE WERKZAAMHEDEN
Fijne werkzaamheden

SPECIFICATIE

TYPE Handschoenen voor precisiewerk,
Textielhandschoenen
CATEGORIE Cat. II
VOERINGSTOF 15 gg, Katoen, Naadloos
LENGTE 220-270 mm
MOTORIEK 5
GRIPONTWERP Stippen
KLEUR Zwart
PAREN PER: BUNDEL/DOOS 12/120
VERPAKKINGSTYPEN Bulkverpakking
DOMPELMATERIAAL PVC (Vinyl)-stippen
MANCHET STIJL Gebreide manchet
MANCHETMATERIAAL Textiel
SPECIFICATIE BINNENMATERIAAL Katoen
SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Polyvinylchloride

NALEVING
Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Informatie/UIS EN
388:2016+A1:2018
012XX

EN ISO 21420:2020

AFMETING ART.NR. EAN

6 925-6 7340118310794

7 925-7 7340118310817

8 925-8 7340118310831

9 925-9 7340118310855

10 925-10 7340118310756

11 925-11 7340118310770
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