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EIGENSCHAPPEN

● Zonder latex, 100 % nitril

● Niet-steriel

● Afwerking met vingertextuur

● Voor links- en rechtshandig gebruik

● Gewicht 5,2 g

● Dikte: 0,10 mm

● siliconevrije

 

VOORDELEN

● Beschermt tegen een breed scala aan chemische gevaren en

voorkomt reacties bij latexallergieën van het type I en IV

● Samenstelling met lage modulus voor een betere pasvorm en

minder handvermoeidheid

● Makkelijk aan en uit te doen

● Gevoel van een tweede huid

 

 

BRANCHE

Automotive

Chemische industrie

Elektronica

Levensmiddelen

Gezondheidszorg

Laboratorium

Opslag en distributie

 
IDEALE TOEPASSINGEN

● Reparaties en onderhoud

automobielsector

● Hantering van complexe onderdelen

● Lichte montage van geoliede onderdelen

● Schilders- en Verfspuitbedrijven

● Fruit- en groenteverwerking

● Horeca

● Schoonmaken en afwassen

● Wassen/schoonmaken

● Hulpdiensten

● Laboratorium, farma en analyse

● Kwaliteitscontrole

MATERIAAL

● Eenmalig gebruik

BEKLEDING

● Nitril

NORMEN

Cat. III EN 374-1:2003

EN 374-2:2003
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VERPAKKING

● 10 Dispensers per doos

● 100 Handschoenen per dispenser

● 1000 Handschoenen per doos

MATEN

● 6/XS

● 7/S

● 8/M

● 9/L

● 10/XL

● 11/XXL

KLEUR

● Blauw

 

JE BENT MISSCHIEN OOK GEÏNTERESSEERD IN

SHOWA

7540

MATERIAAL

Single use

BEKLEDING

Nitrile

 

 
SHOWA

6110PF

MATERIAAL

Single use

BEKLEDING

Biodegradable

 

 
SHOWA

7550

MATERIAAL

Single use

BEKLEDING

Nitrile

 

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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