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SHOWA

380

Microporeuze nitril coating op de handpalm op nylon

voering. SHOWA 380 is gemaakt voor langdurig

comfort en optimale grip in tal van toepassingen. Deze

handschoen biedt veelzijdige bescherming in zowel

natte als droge omgevingen.

 

EIGENSCHAPPEN

● Voering: 13 gauge naadloos gebreid nylon

● Coating: microporeus schuimnitril

● Grip: met reliëf

● +: Handvorm met ergonomisch ontwerp die de natuurlijke welving

van de menselijke hand nabootst

 

VOORDELEN

● Ontwikkeld voor een goede beweeglijkheid bij het werken met olie

● Ultralichte, elastische, pluisarme handschoen

● Schuimnitril beschermt de hand tegen binnendringen van oliën,

koolwaterstoffen en vet

● Olie is eenvoudig van het oppervlak te verwijderen dankzij de

reliëfafwerking van de handpalm

● Optimale, langdurige grip in droge, licht vettige en zeer olieachtige

omstandigheden

● Ademende handrug om transpiratie te verminderen

● Geen risico op latexallergie

● Geen naden die huidirritatie kunnen veroorzaken

● Niet-besmettelijke kleur

 

BRANCHE

Automotive

Bouw

Engineering

Productie

Werktuigbouw

 
IDEALE TOEPASSINGEN

● Reparaties en onderhoud

automobielsector

● Hantering van complexe onderdelen

● Lichte montage van geoliede onderdelen

● Betontimmeren

● Assemblage van droge en geoliede

onderdelen

● Witgoed

● Montage van componenten

MATERIAAL

● Nylon

● Naadloos breiwerk

BEKLEDING

● Microporeus nitril

NORMEN

Cat. II EN 388:2003

3121
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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

KLEUR

● Blauw/zwart

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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