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EIGENSCHAPPEN

● Volledige coating

● Opgerolde rand

● Tractorprofieloppervlak

● Niet gepoederd, "slip-on" behandeling

● Anatomische vorm

● Goedgekeurd voor voedselverwerking

● Linker- en rechterhandschoen in afzonderlijke verpakking

 

VOORDELEN

● Een dunne, lichte handschoen die aanvoelt als een "tweede huid"

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

met efficiënte, duurzame grip

● Ondoordringbaar voor werken in vochtige of vettige omgevingen

● Rand voorkomt dat er vuil in de handschoen komt

● Oppervlak biedt goede grip en natte stoffen kunnen worden

afgestoten

● Gemakkelijk aan en uit te trekken, pluisvrij, stofvrij

● Ontworpen om gemakkelijk te kunnen bewegen en langdurig te

dragen

● Verzekerd comfort

● Pols goed beschermd

 

BRANCHE

Chemische industrie

Levensmiddelen

Schoonmaakwerk

Laboratorium

Gemeentelijke diensten

Farmaceutische sector

 
IDEALE TOEPASSINGEN

● Bespuiten en behandelen met

chemicaliën

● Voorbereiden van coating

● Laboratorium, farma en analyse

● Bakkerijen en delicatessenzaken

● Productie en behandeling van dranken

● Verpakken en behandelen van voedsel

● Fruit- en groenteverwerking

● Maalderij- en zetmeelproducten

● Horeca

● Gevogelte, vlees- en visverwerking

● Schoonmaken en afwassen

● Wassen/schoonmaken

● Farmaceutische sector en API

MATERIAAL

● Katoenvlokken

● Zonder voering

BEKLEDING

● Nitril

NORMEN

Cat. III

EN ISO

374-1:2016/Type A

JKLOPT

EN ISO 374-5:2016
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VERPAKKING

● 12 Paar per polybag

● 12 Polybags per doos

● 144 Paar per doos

MATEN

● 6/XS

● 7/S

● 8/M

● 9/L

● 10/XL

● 11/XXL

KLEUR

● Blauw

 

JE BENT MISSCHIEN OOK GEÏNTERESSEERD IN

SHOWA

707D

MATERIAAL

Unsupported

BEKLEDING

Nitrile
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708

MATERIAAL

Unsupported

BEKLEDING

Nitrile

 

 
SHOWA

707HVO

MATERIAAL

Unsupported

BEKLEDING

Biodegradable

 

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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