
Dunne, zachte, ademende en extra lichte textielhandschoen met geweldige pasvorm en
vingertopgevoel. Met naadloze 13 gg nylon-breitechniek. Snijbeschermingsniveau A. Vermindert het
risico van verontreiniging, vingerafdrukken en krassen op gevoelige oppervlakken. Perfect voor fijn
montage- en inspectiewerk in droge omgevingen.

Zachte, lichte en
ademende

handschoen met
geweldige pasvorm en

vingertopgevoel.

EIGENSCHAPPEN

Extra comfortabel
Ademend
Extreem goede
vingertopgevoeligheid
Extra flexibel

KENMERKEN

Zacht
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DUNNE, COMFORTABELE NYLON TEXTIELHANDSCHOEN
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VOORKOMT RISICO OP
letsel door schuren, blaren

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING
droge omgevingen, schone omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGEBIEDEN
fijne assemblage, assemblage, inspectiewerkzaamheden,
machinebediening, installatiewerkzaamheden, hvac-
installatie, constructie, bodemvoorbereiding, engineering,
transportwerkzaamhden, machine besturen, magazijnwerk,
elektronicawerkzaamheden, tuinieren,
reparatiewerkzaamheden, reddingswerkzaamheden,
beveiligings- en politiewerk, werk in de papierindustrie,
reiniging, hotel- en restaurantwerk, verzorgend werk,
servicewerkzaamheden, winkelwerkzaamheden

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN
automotive, pulp and paper, machinery and equipment,
mro, transportation

TYPE WERKZAAMHEDEN
Fijne werkzaamheden

SPECIFICATIE

TYPE Handschoenen voor precisiewerk,
Textielhandschoenen
CATEGORIE Cat. II
VOERINGSTOF 13 gg, Nylon, Naadloos
LENGTE 200-220-260 mm
MOTORIEK 5
KLEUR Wit
PAREN PER: BUNDEL/DOOS 12/120
VERPAKKINGSTYPEN Bulkverpakking
MANCHET STIJL Gebreide manchet
MANCHETMATERIAAL Textiel
SNIJWEERSTAND (EN ISO 13997) Snijweerstand niveau
A
SNIJWEERSTAND (EN ISO 13997) TDM: 2.6 N
SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Nylon

NALEVING
Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Informatie/UIS EN
388:2016+A1:2018
113XA

EN ISO 21420:2020

AFMETING ART.NR. EAN

6 312-6 7392626035607

7 312-7 7392626035614

8 312-8 7392626035621

9 312-9 7392626035638

10 312-10 7392626035645

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

312

2023-04-06
Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen

afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het

recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande

kennisgeving.

ejendals.com

tel:+462473600
mailto:info@ejendals.com
http://www.ejendals.com/order@ejendals.com

