
Tegen chemicaliën beschermende handschoen, 0,21 mm nitriel, Cat. III, goedgekeurd voor hantering
levensmiddelen, per paar verpakt, latexvrij

EIGENSCHAPPEN

Hoog beschermingsniveau
Goede grip

KENMERKEN

Voor touchscreen
Goedgekeurd voor hantering
levensmiddelen
Waterdicht
Spatbescherming tegen chemicaliën
Ftalaatvrij
Latexvrij

HANDSCHOENEN VOOR ALLROUND WERKZAAMHEDEN

184A

Meer informatie
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Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen
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VOORKOMT RISICO OP
infectierisico, schuurverwondingen, aanraking met vuil,
aanraking met chemicaliën, aanraking met damp,
aanraking met olie en vet

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

PRIMAIRE GEBRUIKSGEBIEDEN
werk in de landbouw, assemblage, werkzaamheden in de
chemische technologie, reiniging, ontsmetting, werk in de
visindustrie, werkzaamheden met voeding,
werkzaamheden met levensmiddelen, hotel- en
restaurantwerk, keukenwerkzaamheden,
laboratoriumwerk, werk in de verfspuiterij, verven, werk in
de petro-chemie, reparatiewerkzaamheden, sanitair, tegel
zetten

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN
oil, gas, petrochemical, food processing, pulp and paper,
chemical, rubber and plastic, automotive, facilities,
service

SPECIFICATIE

TYPE Handschoenen voor allround werkzaamheden
CATEGORIE Cat. III
DIKTE 0,21 mm
LENGTE 300 mm
MOTORIEK

KLEUR Blauw
PAREN PER: BUNDEL/DOOS 10/100
AQL 1.5
VERPAKKINGSTYPEN Tas met eurosleuf
DOMPELMATERIAAL Nitriel

NALEVING

0598 TP TC 019:2011

EN ISO 374-
1:2016/Type A
JKLOPT

EN ISO 374-5:2016 EN 388:2016
2001X

EN 420:2003
+A1:2009

KENMERKEN
Voor touchscreen Waterdicht

TEST VOLGENS EN ISO 374-1:2016

Geteste
chemische stof

J K L O P T

Permeatieniveau 6 6 2 4 6 6

degradatie % 40,6 7,4 91,9 18,9 20,9 10,3

AFMETING ART.NR. EAN

7 184A-7 7340118341804

8 184A-8 7340118341866

9 184A-9 7340118341927

10 184A-10 7340118341989

11 184A-11 7340118342047
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