
Comfortabele, lichte, ademende en duurzame handschoen met snijbescherming en Dyneema-
technologie, geschikt voor inspectie en fijn montagewerk. Zonder coating, dus geschikt voor droge
omgevingen. Goedgekeurd voor voedselcontact. Goede vingertopgevoeligheid.

Met Dyneema-
technologie. Zonder

coating, dus de
handschoen is

geschikt voor droge
omgevingen.

EIGENSCHAPPEN

Ademend
Goede vingertopgevoeligheid

KENMERKEN

Goedgekeurd voor hantering
levensmiddelen

SNIJBESTENDIGE HANDSCHOENEN
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SNIJBESCHERMING (C) VOOR VOEDSELCONTACT
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Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen
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VOORKOMT RISICO OP
snijwonden, letsel door schuren, schaafwonden, krassen,
scheurwonden

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING
omgevingen met snijrisico, droge omgevingen, schone
omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGEBIEDEN
fijne assemblage, assemblage, inspectiewerkzaamheden,
machinebediening, installatiewerkzaamheden, werk in de
glasindustrie, werk in de houtindustrie

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN
agriculture, mining, pulp and paper, glass, bricks, concrete,
metal fabrication, machinery and equipment, mro,
automotive, transportation, utilities, building and
construction

TYPE WERKZAAMHEDEN
Fijne werkzaamheden

SPECIFICATIE

TYPE Snijbestendige handschoenen
CATEGORIE Cat. II
VOERINGSTOF 13 gg, Dyneema , Glasvezeldraad,
Polyester
LENGTE 220-260 mm
MOTORIEK 5
KLEUR Wit
STUKS PER: BUNDEL/DOOS 10/120
VERPAKKINGSTYPEN Tas met eurosleuf
MANCHET STIJL Gebreide manchet
MANCHETMATERIAAL Textiel
SNIJWEERSTAND (EN ISO 13997) Snijweerstand niveau C
SNIJWEERSTAND (EN ISO 13997) TDM: 15 N
SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL UHMWPE (Ultra high
molecular weight polyethylene), Polyester,
Glasvezeldraad

®

NALEVING
Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Informatie/UIS

EN
388:2016+A1:2018
1X42C

EN ISO 21420:2020

KENMERKEN
Snijbescherming

AFMETING ART.NR. EAN

6 992-6 7392626037014

7 992-7 7392626005228

8 992-8 7392626005235

9 992-9 7392626005242

10 992-10 7392626005259
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