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Volledige neopreen coating op speciaal ontwikkelde

voering die beschermt tegen snijwonden. 3416 is een

hoogwaardige combinatie van bescherming tegen

mechanische en chemische invloeden en tegen

snijwonden

 

EIGENSCHAPPEN

● Voering: 13 gauge naadloos gebreid HPPE

● Coating: neopreen

● Grip: soepel

● Handvorm met ergonomisch ontwerp die de natuurlijke welving

van de menselijke hand nabootst

 

VOORDELEN

● Hoogwaardige combinatie van bescherming tegenmechanische en

chemische invloeden en tegen snijwonden

● Neopreen beschermt tegen een groot aantal chemicaliën, zoals

zuren,logen, oplosmiddelen, vetten en oliën

● Showa 3416 biedt snijbescherming volgens EN niveau 5

● Flexibele coating van neopreen geeft veel comfort en is handig in

het gebruik

● Uitstekende schuurweerstand dankzij ruwe afwerking

● Naadloos gebreide, speciaal ontwikkelde vezel voorkomt irritatie

● Chemische bescherming conform EN 374-3-norm

 

BRANCHE

Chemische industrie

Metallurgie

Gemeentelijke diensten

Olie- en gasindustrie

 
IDEALE TOEPASSINGEN

● Bespuiten en behandelen met

chemicaliën

● Voorbereiden van coating

● Dekpersoneel

● Boorwerkzaamheden

● Werken met zware apparatuur

MATERIAAL

● Hightech garens

● Naadloos breiwerk

BEKLEDING

● Neopreen

NORMEN

Cat. III EN 388:2016

3X43E

EN ISO

374-1:2016/Type A

AJKLMT

EN ISO 374-5:2016
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VERPAKKING

● 12 Paar per polybag

● 6 Polybags per doos

● 72 Paar per doos

MATEN

● 8/S

● 9/M

● 10/L

● 11/XL

KLEUR

● Zwart

 

JE BENT MISSCHIEN OOK GEÏNTERESSEERD IN

SHOWA

3415

MATERIAAL

Polyester

BEKLEDING

Neoprene

 

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.
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