
Zachte, flexibele textielhandschoen met ftalaatvrije, grijsgekleurde vinylnoppen. Met naadloze 13 gg
nylon-breitechniek. Geweldige grip en goede vingertopgevoeligheid. Maximaal ademend, een perfect
alternatief wanneer een gecoate handschoen te warm aanvoelt. Geschikt voor fijn montage- en
inspectiewerk in droge omgevingen.

EIGENSCHAPPEN

Comfortabel
Ademend
Goede grip
Goede vingertopgevoeligheid
Flexibel

KENMERKEN

Zacht
Ftalaatvrij
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VOORKOMT RISICO OP
letsel door schuren, blaren, schaafwonden

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING
droge omgevingen, schone omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGEBIEDEN
fijne assemblage, assemblage, inspectiewerkzaamheden,
machinebediening, installatiewerkzaamheden, elektrische
installatie, hvac-installatie, constructie, engineering,
transportwerkzaamhden, machine besturen, magazijnwerk,
werk op de luchthaven, elektronicawerkzaamheden, werk
in de houtindustrie, tuinieren, reparatiewerkzaamheden,
werk in de visindustrie, laboratoriumwerk, werk in de
papierindustrie, ontsmetting, sanitair, reiniging,
servicewerkzaamheden, winkelwerkzaamheden

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN
pulp and paper, life science and electronics, metal
fabrication, machinery and equipment, mro, automotive,
transportation, logistics, service, retail

TYPE WERKZAAMHEDEN
Fijne werkzaamheden

SPECIFICATIE

TYPE Handschoenen voor precisiewerk,
Textielhandschoenen
CATEGORIE Cat. II
VOERINGSTOF 13 gg, Nylon, Naadloos
LENGTE 220-270
MOTORIEK 5
GRIPONTWERP Stippen
KLEUR Grijs, Wit
PAREN PER: BUNDEL/DOOS 12/120
VERPAKKINGSTYPEN Bulkverpakking
DOMPELMATERIAAL PVC (Vinyl)-stippen
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
113XX

EN ISO 21420:2020

AFMETING ART.NR. EAN

6 931-6 7392626058675

7 931-7 7392626058682

8 931-8 7392626058699

9 931-9 7392626058705

10 931-10 7392626058712

11 931-11 7392626058729
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