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CHEMISCHE BESCHERMING

843  
0,06/240 mm

833  
0,10/240 mm

84301  
0,06/240 mm

84101  
0,10/240 mm

84501  
0,10/240 mm

848  
0,12/290 mm

858 / 85801  
0,15/280 mm

846  
0,19/290 mm

849  
0,19/290 mm

184A  
0,21/330 mm

186  
0,38/310 mm

18601  
0,38/330 mm

8145  
0,33/300 mm

8160 
0,5*/300 mm

8140 
0,38/300 mm

8150 
0,4/300 mm

81000 
0,8/300 mm

47A  
0,45/330 mm

48  
0,6/450 mm

7363 
0,3*/340 mm

CUT C

7361 
0,3*/340 mm

7350 
0,3*/300 mm

7351 
0,3*/300 mm

71000 
0,2*/320 mm

Nitrile/PVC

Wegwerphandschoenen

(dikte / lengtebereik)

Chemische
handschoenen

(dikte / lengtebereik)

*) de aangegeven dikte  
   is geschat

Ondersteunde
handschoenen
met gebreide voering

(dikte / lengtebereik)

*) de aangegeven dikte  
   is geschat

Nitriel
Nitriel, NBR, is een rubber materiaal dat goed bestand 
is tegen doordringing. Beschermt tegen alifatische 
koolwaterstoffen, zoals loodvrije benzine, diesel, hexaan, 
paraffine en octaan. Het biedt echter slechte bescherming 
tegen aromatische koolwaterstoffen, zoals tolueen.

Latex
Latex/natuurrubber, NR, is zeer elastisch en wordt gebruikt
in handschoenen voor medische zorg en huishoudelijke
taken. Het biedt weinig bescherming tegen de meeste
oplosmiddelen op basis van olie, maar kan worden gebruikt
tegen in water oplosbare stoffen, zoals waterstofperoxide,
kaliumhydroxide, glycol en bepaalde zuren.

555  
0,02/300 mm

558  
0,02/300 mm

819A  
0,08/240 mm

825A  
0,10/240 mm

8190 
0,28/310 mm

12930 
0,3*/300 mm

12935 
0,3*/350 mm

10PG 
0,7*/350 mm

12945 
0,3*/450 mm

12910 
0,3*/700 mm

8175 
0,55/700 mm

620 
1,1*/300-320 mm

8170 
0,55/310 mm

8180 
0,45/310 mm

7390 
0,4*/300 mm

836  
0,12/240 mm 

Neopreen

837  
0,12/290 mm 

Neopreen

16  
0,34/350 mm 

Butyl

241  
0,68*/410 mm 

Neopreen/Latex

2311  
0,7*/320 mm 

Neopreen/Latex

2301  
0,7*/320 mm 

Neopreen/Latex

494 
0,5*/450 mm 

Neopreen 
CUT C

PVC (Vinyl) 
Polyvinylchloride, PVC, (vinyl) wordt zowel gebruikt
in dunne, wegwerphandschoenen als in dikkere
tegen chemicaliën beschermende handschoenen.
Kan worden gebruikt tegen chemicaliën zoals
fosforzuur, waterstofperoxide, natriumhydroxide en
kaliumhydroxide.

Neopreen & Butyl 
Neopreenrubber, CR, is een elastisch en relatief  
duurzaam rubbermateriaal dat beschermt tegen  
accuzuur, fenoxyzuren, fosforzuur, zoutzuur,  
natriumhydroxide en kaliumhydroxide.
Butylrubber IIR beschermt tegen aldehyden, glycolethers, 
ketonen en zuren. Butyl biedt vaak bescherming waar 
andere rubbermaterialen minder goed presteren.

PE
Geschikt voor  
werkzaamheden met 
voeding.
Cat. I handschoenen = zeer 
beperkte beschermende
eigenschappen.

Warme voering

Verklaring van symbolen


