
Comfortabele montagehandschoen met ademende bovenzijde, geschikt voor veelzijdig werk in
droge, vochtige en vettige omgevingen. Gebreid nylon en PVC-gecoate handpalm met korrelige
afwerking voor betere gripprestaties. Vuilmaskerende donkergrijze en zwarte kleuren voor een
langere levensduur.

Comfortabele
montagehandschoen

met PVC-gecoate
handpalm voor

veelzijdige
werkomgevingen.

EIGENSCHAPPEN

Duurzaam
Goede vingertopgevoeligheid
Flexibel
Goede grip
Comfortabel

KENMERKEN

Waterafstotende handpalm

HANDSCHOENEN VOOR PRECISIEWERK
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VOORKOMT RISICO OP
letsel door schuren, schaafwonden, krassen,
scheurwonden, aanraking met vuil, aanraking met vocht

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING
droge omgevingen, vochtige omgevingen, vuile
omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGEBIEDEN
fijne assemblage, assemblage, inspectiewerkzaamheden,
bouw en constructie, timmerwerk,
installatiewerkzaamheden, elektrische installatie, hvac-
installatie, tegel zetten, constructie, bodemvoorbereiding,
betonwerk, engineering, transportwerkzaamhden, machine
besturen, magazijnwerk, werk op de luchthaven

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN
machinery and equipment, mro, automotive,
transportation, utilities, building and construction

TYPE WERKZAAMHEDEN
Fijne werkzaamheden

SPECIFICATIE

TYPE Handschoenen voor precisiewerk
CATEGORIE Cat. II
VOERINGSTOF 15 gg, Nylon
LENGTE 230-260 mm
MOTORIEK 5
GRIPONTWERP Zandachtige afwerking
KLEUR Zwart, Grijs
PAREN PER: BUNDEL/DOOS 12/120
VERPAKKINGSTYPEN Tas met eurosleuf
DOMPELING Handpalm gedompeld
DOMPELMATERIAAL PVC (Vinyl)
MANCHET STIJL Gebreide manchet
MANCHETMATERIAAL Textiel
SPECIFICATIE BINNENMATERIAAL Nylon
SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Polyvinylchloride

NALEVING
Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Informatie/UIS EN
388:2016+A1:2018
3131X

EN ISO 21420:2020

AFMETING ART.NR. EAN

6 880-6 7392626017870

7 880-7 7392626017887

8 880-8 7392626017894

9 880-9 7392626017900

10 880-10 7392626017917

11 880-11 7392626017924
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