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Nitril-foam-coating op de palm over spandex/speciaal
ontwikkelde snijbestendige liner verstevigd met HPPE

EIGENSCHAPPEN
15 gauge naadloos gebreide spandex liner met HPPE
Vlakke dompelcoating uit foam afgewerkt met sponsrubber voor
goede grip
● EN 388:2016 snijweerstand D
● ANSI/ISEA 105-16: Niveau A4 (minimaal 1500 g)
● Contactwarmte niveau 2 (15 seconden contactijd bij 250 graden)
● FDA- en EU-goedgekeurd voor voedingsmiddelen
● Lichte, soepele liner met ademende open rug
●
●

MATERIAAL
●
●
●

Hightech garens
HPPE
Spandex

●

Sponge nitrile

BEKLEDING

VOORDELEN
Veerkrachtige handschoen met een uitstekende grip en snijbescherming
in droge en vettige omgevingen
● Uitstekende snijweerstand - EN 388:2016 niveau D en ANSI niveau
A4
● Nitril-foam-coating beschermt tegen oliën, koolwaterstoffen, vet en
schaafwonden, en biedt uitstekende grip in natte en droge
omstandigheden
● Door de koelende HPPE-eigenschappen en de ademende rug van
de hand gaat deze minder zweten en blijft ze droog
● Dun en licht voor meer beweeglijkheid en langere levensduur
● Ergonomische vorm die de natuurlijke welving van de hand
nabootst
● Wasbaar voor hergebruik, vandaar minder afval en hogere
kosteneffectiviteit
● Naadloos breiwerk voorkomt huidirritatie

NORMEN
Cat. II

EN 388:2016

0321

4X42D

EN 407

BRANCHE
Automotive

Bouw

Levensmiddelen

Glas

Werktuigbouw

Opslag en distributie

IDEALE TOEPASSINGEN
●

Lichte montage van geoliede onderdelen

●

Hanteren van glas en ramen

●

Fruit- en groenteverwerking

●

Gevogelte, vlees- en visverwerking

●

Assemblage van droge en geoliede
onderdelen

●

Montage en demontage

●

Werken met zware apparatuur
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VERPAKKING
●
●
●

12 Paar per polybag
6 Polybags per doos
72 Paar per doos

MATEN
●
●
●
●
●

6/S
7/M
8/L
9/XL
10/XXL

KLEUR
●

Grijs

JE BENT MISSCHIEN OOK GEÏNTERESSEERD IN
SHOWA
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MATERIAAL
HPPE

BEKLEDING
Sponge nitrile

CATEGORIE
Snijbescherming

GEBRUIKERSINSTRUCTIES
Niet gebruiken als er chemische, elektrische, thermische of combinatie
van vernoemde risico's zijn. Wassen op 40 °C met een neutraal
detergent. De prestatieniveaus overeenkomstig norm EN388
behouden na 3 wasbeurten, onderworpen aan afwijkingen gekoppeld
aan de huidige gebruiksomstandigheden. De prestatieniveaus zijn van
toepassing op de handpalmzijde. Bewaren op een donkere en droge
plaats.

DISCLAIMER
De beschrijvingen, kenmerken, toepassingen en foto's zijn louter
informatief en vormen geen contractuele verbintenis. De fabrikant
behoudt zich het recht voor de wijzigingen aan te brengen die hij
nodig acht.
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