
Ergonomische heavy duty-handschoen met wintervoering, veiligheidsmanchet en ons eigen,
uitstekende Microthan +-materiaal dat zorgt voor een extra goede grip bij zware omstandigheden,
dankzij het diamantvormige patroon. De handschoen is waterafstotend en ergonomisch gevormd
met een versterkte wijsvinger, versterkte naden, versterkte vingertoppen, voorgevormde vingers en
een speciaal ontworpen duim. Geschikt voor allround werk.

®

EIGENSCHAPPEN

Uitstekende pasvorm
Flexibel
Zeer duurzaam
Uitstekende grip
Extra comfortabel

KENMERKEN

Reflector
Waterafstotend
Speciaal ontworpen details
Chroomvrij
Versterkte wijsvinger
Ergonomisch gevormd
Versterkte naden
Versterkte vingertoppen
Gewatteerde handpalm
Voorgebogen vingers
Speciaal ontworpen duim
Versterkte handpalm
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VOORKOMT RISICO OP
chroomallergie, letsel door schuren, blaren, schaafwonden,
krassen, scheurwonden, aanraking met vuil, uitdroging,
kloven, aanraking met vocht, aanraking met koude

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING
donkere omgevingen, droge omgevingen, schone
omgevingen, koude omgevingen, natte omgevingen,
vochtige omgevingen, omgevingen met olie en vet, vuile
omgevingen, omgevingen met slipgevaar, zware
omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGEBIEDEN
bouw en constructie, timmerwerk, constructie,
bodemvoorbereiding, transportwerkzaamhden, machine
besturen, werk op de luchthaven, werk in de bosbouw,
werk in de landbouw, tuinieren, reparatiewerkzaamheden

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN
agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, pulp and
paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication,
machinery and equipment, mro, automotive, utilities,
transportation, building and construction, logistics,
horeca, facilities, service, retail

TYPE WERKZAAMHEDEN
Algemene werkzaamheden

SPECIFICATIE

TYPE Handschoenen voor allround werkzaamheden,
Koude isolerende handschoenen, Handschoenen voor
zwaar werk
CATEGORIE Cat. II
VERZAMELING Pro
MATERIAAL HANDPALM Microthan +
MATERIAAL BOVENHAND Polyester
VOERING Winter gevoerd
VOERINGSTOF Fleece
LENGTE 230-275 mm
MOTORIEK 5
GRIPONTWERP Diamondgreeppatroon
KLEUR Zwart, Grijs, Geel
PAREN PER: BUNDEL/DOOS 6/60
VERPAKKINGSTYPEN Haak met hangtag
SLUITMETHODE Elastisch 180°
MANCHET STIJL Veiligheidsmanchet
MANCHETMATERIAAL Textiel
SPECIFICATIE BINNENMATERIAAL Acryl
SPECIFICATIE MIDDENMATERIAAL Polyethyleen
SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Polyurethaan, Nylon,
Polyester

®

NALEVING
Cat. II TP TC 019:2011

Informatie/UIS EN 388:2016
2232X

EN 420:2003
+A1:2009

EN 511:2006
12X

KENMERKEN
Waterafstotend Warme voering

AFMETING ART.NR. EAN

6 9112-6 7392626012257

7 9112-7 7392626012264

8 9112-8 7392626012271

9 9112-9 7392626012288

10 9112-10 7392626012295

11 9112-11 7392626012325

12 9112-12 7392626032026

13 9112-13 7392626032033
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