
Chemische beschermingshandschoen van nitriel met diamondgreep voor allround werk. 0,38 mm dun
nitriel vormt een barrière tegen veel chemicaliën. Diamantpatroon op de handpalm voor meer grip bij
nat en olieachtig werk. De gevlokte binnenvoering vermindert transpiratie bij de gebruiker. Latexvrij,
dus minder kans op allergieën. Voldoet aan de eisen voor werkzaamheden met voeding.

EIGENSCHAPPEN

Goede pasvorm
Comfortabel
Duurzaam
Goede grip

KENMERKEN

Voorgebogen vingers
Goedgekeurd voor hantering
levensmiddelen
Waterdicht
Bescherming tegen chemicaliën
Latexvrij
Olie- en vetbestendig

CHEMISCH BESTENDIGE HANDSCHOENEN

18601

VEILIGE BARRIÈRE TEGEN VEEL CHEMICALIËN
Meer informatie
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VOORKOMT RISICO OP
infectierisico, schuurverwondingen, aanraking met
chemicaliën, aanraking met vocht, aanraking met damp,
aanraking met olie en vet

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
verven, werk in de landbouw, werk in de petro-chemie,
chemische werkzaamheden, werkzaamheden in de
chemische technologie, laboratoriumwerk, werk in de
verfspuiterij

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN
agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, pulp and
paper, chemical, rubber and plastic, automotive

TYPE WERKZAAMHEDEN
Algemene werkzaamheden

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

SPECIFICATIE

TYPE Chemisch bestendige handschoenen
CATEGORIE Cat. III
DIKTE 0,38 mm
LENGTE 330 mm
MOTORIEK 5
BINNENKANT Vlok-gevoerd
GRIPONTWERP Diamondgreeppatroon
KLEUR Groen
PAREN PER: BUNDEL/DOOS 12/144
VERPAKKINGSTYPEN Bulkverpakking
DOMPELMATERIAAL Nitriel

NALEVING

0598 0120
TP TC 019:2011 Informatie/UIS

EN ISO 374-
1:2016/Type A
JKLNOT

EN ISO 374-5:2016 EN
388:2016+A1:2018
4001X

EN ISO 21420:2020

KENMERKEN
Waterdicht

TEST VOLGENS EN ISO 374-1:2016

Geteste
chemische stof

J K L N O T

Permeatieniveau 6 6 2 2 4 6

degradatie % 15,7 8,9 86,1 94,6 34,4 33,9

AFMETING ART.NR. EAN

7 18601-7 7392626074262

8 18601-8 7392626074286

9 18601-9 7392626074309

10 18601-10 7392626074248

11 18601-11 7340118312019
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