
Tegen chemicaliën beschermende handschoen, 0,3* mm (*chem-layer) PVC (Vinyl), gegranuleerd,
nylon, naadloos, Cat. III, extra lang, voor zwaar werk

EIGENSCHAPPEN

Hoog beschermingsniveau
Duurzaam
Goede grip
Comfortabel
Goede grip in olieachtige
omgevingen

KENMERKEN

Extra lang
Weerstaat contacthitte tot 100°C
Waterdicht
Bescherming tegen chemicaliën
Voorgebogen vingers
Ftalaatvrij
Latexvrij
Olie- en vetbestendig
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VOORKOMT RISICO OP
hitteverwondingen, schuurverwondingen, aanraking met
vuil, aanraking met chemicaliën, aanraking met vocht,
aanraking met damp, aanraking met olie

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING
omgevingen met een chemisch risico, omgeving met een
microbiologisch risico, omgevingen met een gevaar voor
de gezondheid, bijtende omgevingen, natte omgevingen,
vochtige omgevingen, omgevingen met olie en vet, vuile
omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGEBIEDEN
bouw en constructie, hvac-installatie, constructie,
bodemvoorbereiding, betonwerk,
transportwerkzaamhden, mijnbouw, metaalwerk, werk in
de landbouw, werk in de visindustrie, vissen, marinewerk,
chemische werkzaamheden, werk in de petro-chemie,
werkzaamheden in de chemische technologie, werk in de
papierindustrie, ontsmetting, sanitair

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN
agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, pulp and
paper, chemical, rubber and plastic, metal fabrication,
automotive, building and construction

TYPE WERKZAAMHEDEN
Zware werkzaamheden

CHEMISCHE WEERSTAND
Volgens EN 16523-1:2015. Neem voor meer gegevens
contact op met Ejendals.

SPECIFICATIE

TYPE Chemisch bestendige handschoenen,
Hittebestendige handschoenen
CATEGORIE Cat. III
DIKTE 0,3* mm (*chem-layer)
VOERINGSTOF Nylon, Naadloos
LENGTE 450 mm
MOTORIEK 5
GRIPONTWERP Gegranuleerd
ANTIBACTERIËLE/BIOCIDEN-BEHANDELING

Pyrithionzink (CAS-nummer 13463-41-7)
KLEUR Blauw, Zwart
PAREN PER: BUNDEL/DOOS 12/60
DOMPELMATERIAAL PVC (Vinyl)
SPECIFICATIE BINNENMATERIAAL Nylon
SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Polyvinylchloride

NALEVING

0598 0120
TP TC 019:2011 Informatie/UIS EN ISO 374-

1:2016/A1:2018 Type
B
KLMPT

EN ISO 374-5:2016
Virus

EN 407:2020
X1XXXX

EN
388:2016+A1:2018
4131X

EN ISO 21420:2020

KENMERKEN
Waterdicht

TEST VOLGENS EN ISO 374-1:2016

Geteste
chemische stof

K L M P T

Permeatieniveau 6 2 3 6 6

degradatie % 0,4 52,9 61,3 -9,6 26,8

AFMETING ART.NR. EAN

8 12945-8 7392626068698

9 12945-9 7392626068711

10 12945-10 7392626068650

11 12945-11 7392626068674
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