
Zeer zachte, comfortabele en duurzame handschoen van dun, synthetisch en ademend Macrothan -
leer, de perfecte keuze voor lange werkdagen met montagewerk en precisiewerk. Ergonomische
functies zoals een versterkte wijsvinger, versterkte naden, versterkte vingertoppen, voorgebogen
vingers en een speciaal ontworpen duim maken deze professionele handschoen extra bruikbaar. De
klittenbandsluiting draagt bij aan een perfecte pasvorm.

®

EIGENSCHAPPEN

Uitstekende pasvorm
Extra comfortabel
Extreem goede
vingertopgevoeligheid
Extra flexibel
Zeer ademend

KENMERKEN

Zacht
Chroomvrij
Reflector
Speciaal ontworpen details
Gewatteerde handpalm
Versterkte naden
Voorgebogen vingers
Speciaal ontworpen duim
Ergonomisch gevormd
Versterkte wijsvinger
Versterkte vingertoppen

ASSEMBLAGE HANDSCHOENEN

9220

DUN, ZACHT EN ZEER GOED ADEMEND
Meer informatie
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VOORKOMT RISICO OP
chroomallergie, letsel door schuren, blaren, schaafwonden,
krassen, scheurwonden, aanraking met vuil, kloven

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING
droge omgevingen, vuile omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGEBIEDEN
fijne assemblage, machinebediening,
inspectiewerkzaamheden, installatiewerkzaamheden,
elektrische installatie, hvac-installatie, machine besturen,
magazijnwerk, werk op de luchthaven

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN
retail, service, facilities, logistics, transportation,
automotive, utilities

TYPE WERKZAAMHEDEN
Fijne werkzaamheden

SPECIFICATIE

TYPE Assemblage handschoenen
CATEGORIE Cat. II
VERZAMELING Pro
MATERIAAL HANDPALM Macrothan
MATERIAAL BOVENHAND Polyester
VOERING Niet gevoerd
LENGTE 214-250 mm
MOTORIEK 5
KLEUR Zwart, Grijs, Geel
PAREN PER: BUNDEL/DOOS 6/60
VERPAKKINGSTYPEN Haak met hangtag
SLUITMETHODE Klittenband
SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Polyurethaan,
Polyester

®

NALEVING
Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Informatie/UIS EN
388:2016+A1:2018
1111X

EN ISO 21420:2020

AFMETING ART.NR. EAN

6 9220-6 7392626012844

7 9220-7 7392626012851

8 9220-8 7392626012868

9 9220-9 7392626012929

10 9220-10 7392626012936

11 9220-11 7392626012943
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