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Volledige schuimlatex-coating met extra latex op de

handpalm over externe liner van nylon/polyester met

geïsoleerde interne voering van acryl/nylon.

 

EIGENSCHAPPEN

● EN 407:2004 Contact warmteniveau 2; contact temperatuur tot

250 °C (482 °F) gedurende 15 seconden

● Ontwikkelde volledige schuimlatex-coating met tweede

latex-coating op de handpalm, plus ruw afgewerkt oppervlak op de

handpalm

● Vaste geïsoleerde interne voering met breilussen van acryl, nylon

en polyester

● Isolerende eigenschappen van belucht latexschuim en interne

voering met breilussen

● Anatomisch handvormig ontwerp

● Naadloos uitgevoerde nylon, polyester liner

● Opvallende oranje kleur

 

VOORDELEN

● Ontworpen voor bescherming bij temperaturen lager dan -30 °C,

voor kort of onderbroken contact.

● Waterafstotend oppervlak in combinatie met thermisch isolerende

voering houdt de handen warm en droog voor een hogere

productiviteit en een langere arbeidsduur

● Belucht materiaal vermindert het warmteverlies door geleiding en

voorkomt convectie door warme lucht binnenin de handschoen te

houden

● Zweet verdwijnt dankzij onze speciaal ontwikkelde voering en het

vochtdoorlatend schuimlatex waardoor de handen niet koud

worden binnenin de handschoen

● Dubbele latex-coating biedt hoge slijtvastheid en comfort bij een

langere gebruiksduur, tegerlijkertijd zorgt de coating-technologie

voor hoge soepelheid en minder vermoeide handen.

 

BRANCHE

Landbouw

Bouw

Doe-het-zelf

Levensmiddelen

Tuinieren

Gemeentelijke diensten

Opslag en distributie

 
IDEALE TOEPASSINGEN

● Metselwerk

● Koelsystemen

● Houtkap

● Werken met zware apparatuur

MATERIAAL

● Vaste acrylvoering

● Nylon

● Polyester

● Naadloos breiwerk

BEKLEDING

● Latex

● Latex foam

NORMEN

Cat. II EN 388:2003

2131

EN 511

010
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VERPAKKING

● 5 Paar per polybag

● 12 Polybags per doos

● 60 Paar per doos

MATEN

● 7/M

● 8/L

● 9/XL

● 10/XXL

KLEUR

● Oranje / zwart

 

JE BENT MISSCHIEN OOK GEÏNTERESSEERD IN

SHOWA

306

MATERIAAL

Nylon

BEKLEDING

Latex

 

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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