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Polyurethaan-foam-coating over speciaal ontwikkelde
DURACoil® liner verstevigd met HPPE

MATERIAAL
●
●

HPPE
Polyester

●

Polyurethaan

EIGENSCHAPPEN
●
●
●
●
●
●

13 gauge naadloos gebreide DURACoil® liner met HPPE
Polyurethaancoating op de palm voor goede grip en beluchting
EN 388:2016: Snijweerstand C
ANSI/ISEA 105-16: A3
Lichte, soepele liner met elastische, gebreide pols
Ademende open rug

BEKLEDING

VOORDELEN
Ultracomfortabele universele handschoen met duurzame snijbestendige
eigenschappen voor precisiewerk
● Betere snijweerstand door speciaal ontwikkelde
DURACoil®-wikkeltechnologie
● PU-foam-coating beschermt de hand tegen oliën en schaafwonden
en behoudt zijn ademende eigenschappen
● Maximaal comfort bij het uitvoeren van delicate taken door zachte
en soepele HPPE-eigenschappen in combinatie met High
Multifilament wikkeltechniek
● Ademende rug van de hand waardoor deze minder gaat zweten en
de handen droog blijven
● Door zijn ergonomisch ontwerp volgt de handschoen de natuurlijke
welvingen van de hand en biedt meer beweeglijkheid en een
langere levensduur
● Kosteneffectieve handschoenen die wasbaar en herbruikbaar zijn
● Naadloos breiwerk voorkomt huidirritatie

NORMEN
Cat. II

EN 388:2016

4X43C

BRANCHE
Lucht- en ruimtevaart

Automotive

Engineering

Glas

Productie

Werktuigbouw

Metallurgie

Spoorwegen

IDEALE TOEPASSINGEN
●

Bottelarij

●

Inblikken van conserven

●

Witgoed
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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
●

Grijs

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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