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Coating van wit versterkt polyurethaan op een speciaal

ontwikkelde, met HPPE versterkte DURACoil liner

 

EIGENSCHAPPEN

● Met multifilament polyester omwikkelde DURACoil liner versterkt

met HPPE 

● EN 388:2016: snijweerstand C

● Polyurethaancoating op de palm voor goede grip en beluchting

● Lichte, soepele liner met elastische gebreide pols

● Unieke ergonomische SHOWA-vorm die de natuurlijke curve van de

menselijke hand nabootst

● Naadloos gebreid

● Slijtvastheid niveau 4

● Coating van versterkt polyurethaan voor hogere slijtvastheid

 

VOORDELEN

● Betere snijweerstand door speciaal ontwikkelde DURACoil

vezel-wikkeltechnologie

● PU-foam-coating beschermt de hand tegen oliën en schaafwonden

en behoudt zijn ademende eigenschappen

● Verbeterde grip coating voor een betere grip

● Maximaal comfort bij het uitvoeren van delicate taken door zachte

en soepele HPPE-eigenschappen in combinatie met High

Multifilament wikkeltechniek

● Zeer soepel en beweeglijk dankzij geavanceerde griptechnologie

● Lichte kleur helpt om vervuiling en verontreiniging te herkennen

● Ultracomfortabele universele handschoenen met duurzame

snijbestendige eigenschappen voor precisiewerk

● Kosteneffectieve handschoenen die wasbaar en herbruikbaar zijn

 

BRANCHE

Lucht- en ruimtevaart

Automotive

Laboratorium

Productie

Werktuigbouw

Metallurgie

Farmaceutische sector

 
IDEALE TOEPASSINGEN

● Hantering van complexe onderdelen

● Laboratorium, farma en analyse

● Inblikken van conserven

● Cleanrooms

● Montage van componenten

● Witgoed

● Werktuigbouwkunde

MATERIAAL

● Hightech garens

● HPPE

● Polyester

BEKLEDING

● Polyurethaan

NORMEN

Cat. II

 0120 

EN 388:2016

4X42C
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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

● Wit

 

JE BENT MISSCHIEN OOK GEÏNTERESSEERD IN

SHOWA

DURACoil 546

MATERIAAL

HPPE 

BEKLEDING

Polyurethane

CATEGORIE

Snijbescherming

 

 
SHOWA

542

MATERIAAL

HPPE 

BEKLEDING

Polyurethane

CATEGORIE

Snijbescherming

 

GEBRUIKERSINSTRUCTIES

Niet gebruiken als er chemische, elektrische, thermische of combinatie

van vernoemde risico's zijn. Wassen op 40 °C met een neutraal

detergent. De prestatieniveaus overeenkomstig norm EN388

behouden na 3 wasbeurten, onderworpen aan afwijkingen gekoppeld

aan de huidige gebruiksomstandigheden. De prestatieniveaus zijn van

toepassing op de handpalmzijde. Bewaren op een donkere en droge

plaats.

 
DISCLAIMER

De beschrijvingen, kenmerken, toepassingen en foto's zijn louter

informatief en vormen geen contractuele verbintenis. De fabrikant

behoudt zich het recht voor de wijzigingen aan te brengen die hij

nodig acht.
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