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Blauwe lichte ambidexter handschoen met superieure

grip, 100% nitril, latex- en poedervrij.

 

EIGENSCHAPPEN

● Grip met visschubbenpatroon

● Voedselveilige organische formulering en blauwe kleur

● Voor links- en rechtshandig gebruik

● 100% nitril, latexvrij en ongevlokt

● Vloeistofdicht

● 300 mm lang en 0,23 mm dik

● Hoge chemische bestendigheid EN ISO 374-1: JKOPT

 

VOORDELEN

● Superieure grip met visschubbenpatroon aan binnen- en buitenkant

voor veiligere langdurige hantering in vieze, natte en glibberige

omstandigheden

● Reliëf aan vingertoppen en duim biedt de gebruiker uitstekende

grip en vingergevoeligheid tegen ongelukken en onbedoelde

schade en zorgt voor minder vermoeide handen

● Dikkere nitrilsamenstelling biedt uitzonderlijke scheursterkte en

bescherming tegen chemicaliën

● Versteviging door het reliëfpatroon in de handschoen zorgt voor

extra scheursterkte

● Ambidexter en ergonomische vorm voor snel en gemakkelijk

aantrekken en minder afval

● Door de blauwe kleur is afscheuring van stukken onmiddellijk

zichtbaar zodat voedselverontreiniging wordt uitgesloten

 

BRANCHE

Landbouw

Chemische industrie

Levensmiddelen

Werktuigbouw

 
IDEALE TOEPASSINGEN

● Bespuiten en behandelen met

chemicaliën

● Werken met planten en groenten

● Lichte hantering van chemicaliën in land-

en tuinbouw

● Voorbereiden van coating

● Schilders- en Verfspuitbedrijven

● 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

● Lichte montage van geoliede onderdelen

MATERIAAL

● Zonder voering

BEKLEDING

● Nitril

NORMEN

Cat. III

EN ISO

374-1:2016/Type B

JKO

EN ISO 374-5:2016

VIRUS
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VERPAKKING

● 10 Dispensers per doos

● 48 Handschoenen per dispenser

● 240 Paar per doos

MATEN

● 7/S

● 8/M

● 9/L

● 10/XL

● 11/XXL

● 12/XXXL

KLEUR

● Blauw

 

JE BENT MISSCHIEN OOK GEÏNTERESSEERD IN

SHOWA

707D

MATERIAAL

Unsupported

BEKLEDING

Nitrile
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707FL

MATERIAAL

Coton flock

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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