306 Dual latex coating technology
Nylon / Polyester
Volledig schuimlatex met dubbele
latexcoating
BESCHRIJVING
• Revolutionaire coatingtechnologie
• Volledige schuimlatexcoating, extra gripcoating op palm
• Ademende technologie
• Waterdicht
• Ademende coating met 13 gauge
• Anatomisch handvormontwerp
• Naadloos gebreid

VOORDELEN
• Eén oplossing voor alle soorten werk ongeacht de
buitenomstandigheden
• Belucht latexschuim die de handschoen laat ademen en
transpiratie vermindert
• Ondoordringbaarheid beschermt tegen indringing van water
• Latexbekleding biedt maximale grip en bescherming tegen
wrijving
• Zacht comfort en optimale pasvorm dankzij
handvormtechnologie van Showa Best
• Uitermate flexibel dankzij gefabriceerde coating
• Handvorm met ergonomisch ontwerp die de natuurlijke buiging
van een menselijke hand nabootst en zo vermoeidheid aan de
handen vermindert
• Geen naden die huidirritatie kunnen veroorzaken
AANBEVOLEN VOOR DEZE RISICO'S:

Grip
Lichte montagewerken
AANBEVOLEN VOOR DEZE SECTOREN:

VERKRIJGBARE MATEN

7/M • 8/L • 9/XL

VERPAKKING
Aantal paren per pak / doos
KLEUR VAN VOERING/COATING

10 / 120
Zwart / blauw

Logistiek
Landbouw
Bouw
GEBRUIKSRICHTLIJNEN
•
•
•
•

Niet gebruiken in geval van chemische, elektrische of thermische risico’s.
Niet bewaren in omgevingen blootgesteld aan licht en vochtigheid
Wassen bij maximum 40 °C
Prestatieniveau volgens EN388 niet gegarandeerd na wassen

89/686/CEE
Cat.II

EN 420

EN 388 - 2003

SCHUURBESTENDIGHEID SNIJBESTENDIGHEID
01234
012345

SCHEURBESTENDIGHEID PERFORATIEBESTENDIGHEID
01234
01234
2121

EG-conformiteitverklaring afgeleverd door de aangemelde instantie 0120
SGS United Kingdom Ltd.
202B Worle Parkway - Weston-super-Mare, BS22 6 WA - VK

SHOWA BEST GLOVE
Tour Franklin - La Défense 8 - 92042 Paris La Défense Cedex - France
Tel: +33 (0)1 55 62 14 20 - Fax: +33 (0)1 55 62 14 29
info@showabestglove.eu - www.showabestglove.eu
Beschrijvingen, kenmerken, toepassingen en foto’s zijn slechts ter informatie bedoeld en zijn geen contractuele
verbindingen.
Showa Best behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen indien hij dit nodig acht
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