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EIGENSCHAPPEN

● 3/4 coating, extra coating op handpalm

● Versterkte gebreide rand, schulprand

● Standaard oppervlak

● Zonder speciale behandeling

● Anatomische vorm

● Naadloos breiwerk

 

VOORDELEN

● Een soepele, robuuste handschoen met een geweldige

behendigheid en een goede weerstand tegen scheuren

● Handschoen blijft correct zitten

● Beschermt de hand tegen olie, koolwaterstoffen, vet en schuren,

met optimale, duurzame grip

● Ondoordringbaar voor werken in vochtige of vettige omgevingen,

met een verhoogde weerstand tegen slijtage voor een betere

duurzaamheid

● Minimale allergierisico's

● Ontworpen om gemakkelijk te kunnen bewegen en langdurig te

dragen

● Geen irritatie door naden die in contact komen met de huid

● Pols goed beschermd

 

BRANCHE

Lucht- en zeehavens

Automotive

Werktuigbouw

Gemeentelijke diensten

Olie- en gasindustrie

Spoorwegen

Nutsbedrijven

Opslag en distributie

 
IDEALE TOEPASSINGEN

● Werktuigbouwkunde

● Reparaties en onderhoud

automobielsector

● Lichte montage van geoliede onderdelen

MATERIAAL

● Nylon

● Polyester

● Naadloos breiwerk

BEKLEDING

● Nitril foam

● Nitril

NORMEN

Cat. II EN 388:2003

4121
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VERPAKKING

● 10 Paar per polybag

● 12 Polybags per doos

● 120 Paar per doos

MATEN

● 6/S

● 7/M

● 8/L

● 9/XL

● 10/XXL

KLEUR

● Donkergrijs/grijs/blauw/zwart

 

JE BENT MISSCHIEN OOK GEÏNTERESSEERD IN

SHOWA

377

MATERIAAL

Seamless knit

BEKLEDING

Nitrile

 

 
SHOWA

379

MATERIAAL

Cotton 

BEKLEDING

Foam nitrile

 

 
SHOWA

477

MATERIAAL

Fixed insulated

acrylic

BEKLEDING

Nitrile

 

 
SHOWA

377-IP

MATERIAAL

Nylon

BEKLEDING

Foam 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.
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