
Handschoen voor licht allround werk met een goede bestendigheid tegen water, olie en vet dankzij de
volledige nitrielschuimcoating. Door de slimme, elastische zoom bij de pols is de handschoen
gemakkelijk aan- en uit te trekken. Bestand tegen contactwarmte tot 100°C. Synthetische
handschoen van nylon met 15 gg-breitechniek.

EIGENSCHAPPEN

Duurzaam
Goede vingertopgevoeligheid
Flexibel
Goede grip

KENMERKEN

Weerstaat contacthitte tot 100°C
Water- en olieafstotend
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GEHEEL GECOAT, SLIMME ELASTISCHE ZOOM BIJ DE POLS
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VOORKOMT RISICO OP
letsel door schuren, krassen, scheurwonden, aanraking
met vuil, aanraking met vocht, aanraking met olie en vet

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING
vochtige omgevingen, omgevingen met olie en vet, vuile
omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGEBIEDEN
fijne assemblage, assemblage, inspectiewerkzaamheden,
bouw en constructie, timmerwerk,
installatiewerkzaamheden, tegel zetten, constructie,
bodemvoorbereiding

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

TYPE WERKZAAMHEDEN
Algemene werkzaamheden

SPECIFICATIE

TYPE Handschoenen voor allround werkzaamheden,
Hittebestendige handschoenen
CATEGORIE Cat. II
VOERINGSTOF Nylon, 15 gg
LENGTE 230-260 mm
MOTORIEK 5
GRIPONTWERP Microschuim grippatroon
KLEUR Zwart
PAREN PER: BUNDEL/DOOS 12/60
VERPAKKINGSTYPEN Tas met eurosleuf
DOMPELING Volledig gedompeld
DOMPELMATERIAAL Nitrielschuim
MANCHETMATERIAAL Textiel
SNIJWEERSTAND (EN ISO 13997) Snijweerstand niveau
A
SPECIFICATIE BINNENMATERIAAL Nylon
SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Nitriel

NALEVING
Cat. II Cat. II

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

EN
388:2016+A1:2018
4121A

EN ISO 21420:2020

Contact heat rating valid for palm area only

KENMERKEN
Waterafstotend

AFMETING ART.NR. EAN

7 882-7 7392626040199

8 882-8 7392626040205

9 882-9 7392626040212

10 882-10 7392626040229

11 882-11 7392626040236
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