
Een goed zichtbare gebreide handschoen voor precisiewerk in droge tot vochtige omgevingen.
Flexibel en zacht met touchscreenfunctionaliteit en daardoor garant voor een naadloze overgang
tussen taken zonder de handschoen uit te hoeven doen. Nitrilschuim-dompeling met gele nitrilpunten
in de handpalm voor ultieme grip. Gemaakt van 15 gg vezels om de hele dag comfort te garanderen.

Een goed zichtbare
gebreide handschoen
met gele nitrilstippen

en
touchscreenfunctionaliteit.

EIGENSCHAPPEN

Zeer duurzaam
Goede vingertopgevoeligheid
Flexibel
Goede grip
Comfortabel

KENMERKEN

Weerstaat contacthitte tot 100°C
Voor touchscreen
Latexvrij
Hoge zichtbaarheidskleur
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VOORKOMT RISICO OP
letsel door schuren, blaren, krassen, scheurwonden,
aanraking met vuil

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING
droge omgevingen, vochtige omgevingen, vuile
omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGEBIEDEN
werk in de landbouw, werk op de luchthaven, assemblage,
bouw en constructie, constructie,
reparatiewerkzaamheden, transportwerkzaamhden,
magazijnwerk

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN
agriculture, rubber and plastic, machinery and equipment,
mro, transportation, utilities, building and construction,
logistics

TYPE WERKZAAMHEDEN
Fijne werkzaamheden

SPECIFICATIE

TYPE Hittebestendige handschoenen, Handschoenen voor
precisiewerk
CATEGORIE Cat. II
VOERINGSTOF 15 gg, Polyester, Spandex
LENGTE 200-270 mm
MOTORIEK 5
GRIPONTWERP Stippen
ANTIBACTERIËLE/BIOCIDEN-BEHANDELING

Pyrithionzink (CAS-nummer 13463-41-7)
KLEUR Zwart, Geel
PAREN PER: BUNDEL/DOOS 12/120
VERPAKKINGSTYPEN Bulkverpakking
DOMPELING Handpalm gedompeld
DOMPELMATERIAAL Nitrielschuim, Nitriel-stippen
MANCHET STIJL Gebreide manchet
MANCHETMATERIAAL Textiel
SPECIFICATIE BINNENMATERIAAL Polyester, Elastaan
SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Nitriel

NALEVING
Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Informatie/UIS EN 407:2020
X1XXXX

EN
388:2016+A1:2018
4131X

EN ISO 21420:2020

Contact heat rating valid for palm area only

KENMERKEN
Voor touchscreen

AFMETING ART.NR. EAN

5 8821-5 7340118389486

6 8821-6 7340118389691

7 8821-7 7340118389844

8 8821-8 7340118390024

9 8821-9 7340118390208

10 8821-10 7340118390383

11 8821-11 7340118390567

12 8821-12 7340118390680
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