
Deze betaalbare, basic lederen handschoen van volnerf geitenleer en katoen/polyester heeft
versterkte vingertoppen en is geschikt voor veel soorten assemblagewerk. Door de elastische
manchet blijft de handschoen goed zitten en is deze gemakkelijk aan en uit te trekken.

Een handschoen van
volnerf geitenleer en

katoen/polyester
voor veel soorten
assemblagewerk.

EIGENSCHAPPEN

Duurzaam
Goede vingertopgevoeligheid
Flexibel
Goede grip
Goede pasvorm

KENMERKEN

Versterkte vingertoppen
Speciaal ontworpen duim

ASSEMBLAGE HANDSCHOENEN

511
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VOORKOMT RISICO OP
voorkomt risico op:, letsel door schuren, blaren,
schaafwonden, krassen, scheurwonden, aanraking met vuil

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING
droge omgevingen, schone omgevingen, vuile omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGEBIEDEN
assemblage, inspectiewerkzaamheden, bouw en
constructie, timmerwerk, installatiewerkzaamheden, tegel
zetten, bodemvoorbereiding, engineering,
transportwerkzaamhden, machine besturen, magazijnwerk,
werk op de luchthaven, reparatiewerkzaamheden

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN
automotive, transportation, building and construction,
logistics, facilities, retail

TYPE WERKZAAMHEDEN
Algemene werkzaamheden

SPECIFICATIE

TYPE Assemblage handschoenen
CATEGORIE Cat. II
MATERIAAL HANDPALM Volnerf geitenleer
MATERIAAL BOVENHAND Katoen, Polyester
LENGTE 220-280 mm
MOTORIEK 5
KLEUR Wit, Zwart
PAREN PER: BUNDEL/DOOS 12/120
VERPAKKINGSTYPEN Haak met hangtag
SLUITMETHODE Elastisch 180°
SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Leer, Katoen,
Polyester

NALEVING
Cat. II TP TC 019:2011

Informatie/UIS EN 388:2016
2111X

EN 420:2003
+A1:2009

AFMETING ART.NR. EAN

6 511-6 7340118362489

7 511-7 7340118362571

8 511-8 7340118362663

9 511-9 7340118362755

10 511-10 7340118362847

11 511-11 7340118362939

12 511-12 7340118363028
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