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377-IP

377-IP biedt een impactbescherming voor de

kwetsbaarste delen van de hand, zoals knokkels, duim

en vingers, in combinatie met een uitstekende grip,

waarbij de drager wordt beschermd tegen het

binnendringen van olie, vetten en vloeistoffen.

 

EIGENSCHAPPEN

REVOLUTIONAIRE, VOLLEDIGE SHOWA-IMPACTBESCHERMING

TEGEN STOTEN MET EEN GEAVANCEERDE GRIPTECHNOLOGIE IN

OLIEACHTIGE EN VETTIGE OMGEVINGEN.

● Ondoordringbare volledige nitril coating over de hele hand

● Afgewerkt met extra coating van nitril foam op de handpalm voor

een goede grip

● Hoogste slijtvastheid (niveau 4)

● Impactbescherming op de handrug: vingerkootjes,

middenhandsbeentjes en knokkels

● Uniek ergonomisch SHOWA-ontwerp dat de natuurlijke vorm van

de hand nabootst voor een hoog draagcomfort

● Hi-viz groene kleur voor goede zichtbaarheid van de handen

 

VOORDELEN

UITSTEKENDE BESCHERMING TEGEN STOTEN

● De impactbescherming absorbeert de energie van schokken en

stoten op middenhandsbeentjes en knokkels, met extra

bescherming op de vingertoppen

● Een soepele, robuuste handschoen met een uitstekende

beweeglijkheid in combinatie met een goede scheurweerstand

● De afwerking van de handpalm met nitril foam zorgt voor een

uitstekende

● ·verspreiding van olie, modder en vuil en geeft een optimale grip

● Nitril beschermt tegen spatten van water, olie, koolwaterstoffen en

vet en zorgt voor langdurige optimale grip

● Uitstekende pasvorm door het optimale ontwerp van de liner

● Naadloze voering ter voorkoming van huidirritatie

● Geen latex: minimaal risico op allergie

 

BRANCHE

Bouw

Werktuigbouw

Olie- en gasindustrie

Spoorwegen

Opslag en distributie

 
IDEALE TOEPASSINGEN

● Cementwerk

● Betonwerk

● Betonstorten

● Sloopwerkzaamheden

● Riolering, leidingaanleg

● Mortel

● Lichte montage van geoliede onderdelen

● Dekpersoneel

● Graafwerkzaamheden

● Boorwerkzaamheden

● Pijpfitters

MATERIAAL

● Nylon

● Polyester

● Naadloos breiwerk

BEKLEDING

● Nitril foam

● Nitril

NORMEN

Cat. II EN 388:2003

4121
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VERPAKKING

● 5 Paar per polybag

● 12 Polybags per doos

● 60 Paar per doos

MATEN

● 7/M

● 8/L

● 9/XL

● 10/XXL

KLEUR

● Zwart / blauw

 

JE BENT MISSCHIEN OOK GEÏNTERESSEERD IN

SHOWA

376R

MATERIAAL

Nylon

BEKLEDING

Foam nitrile

 

 
SHOWA

377

MATERIAAL

Seamless knit

BEKLEDING

Nitrile

 

 
SHOWA

379

MATERIAAL

Cotton 

BEKLEDING

Foam nitrile

 

 
SHOWA

477

MATERIAAL

Fixed insulated

acrylic

BEKLEDING

Nitrile

 

GEBRUIKERSINSTRUCTIES

Gloves provide protection from chemical and mechanical hazards

shown.

Do not use gloves that show signs of wear. If required, cleanse outer

surface of glove with running water. Discard used gloves in

compliance with local regulations. Do not wear gloves when there is a

risk of entanglement by moving parts of machines.

 
DISCLAIMER

The descriptions, characteristics, applications and photos are given for

information purposes and do not constitute a contractual

commitment. The manufacturer reserves the right to make any

modifications it deems necessary.

Neem contact op

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
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