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S-TEX 377

Innovatieve snijbestendige handschoen die de hoge

snijbestendigheid van de S-TEX®-voering op basis van

Hagane Coil™ technologie combineert met een dubbele

bekleding van nitril en schuimnitril voor een optimale en

langdurige grip.

 

EIGENSCHAPPEN

● Gefabriceerde Hagane Coil™ vezel

● EN388 Snijbestendigheid 4 – D/19 Newton

● Dubbel ondergedompeld, volledig bekleed, met een extra

schuimnitril afwerking op de palm

● Voering met 13 steken.

● Anatomisch handvormontwerp

● Naadloos gebreid

 

VOORDELEN

Voortreffelijke snijbescherming gecombineerd met langdurige grip

● Voortreffelijke snijbestendigheid: D/19 Newton

● Nitrilbekleding met een tweede schuimnitril bekleding met een

hoge schuurweerstand EN388: 4

● Optimale grip in natte en vette omstandigheden

● Beschermt de handen tegen olie, koolwaterstoffen, vet en schuring

en biedt zo een langdurige grip

● Handvorm met ergonomisch ontwerp die de natuurlijke buiging van

de menselijke hand nabootst en zo vermoeidheid aan de handen

vermindert en de productiviteit en handigheid verhoogt

● Nitrilbekleding met zeer lage markering (vingerafdruktest)

● Naadloos breiwerk vermijdt irritaties

 

BRANCHE

Lucht- en ruimtevaart

Landbouw

Bouw

Engineering

Glas

Productie

Werktuigbouw

 
IDEALE TOEPASSINGEN

● Bevestigen van glas en ramen

● Hanteren van glas en ramen

● Loodgieterij

● Monteur

● Staalvlechten

● Wassen/schoonmaken

● Assemblage van droge en geoliede

onderdelen

● Werken met zware apparatuur

● Bottelarij

● Inblikken van conserven

● Reparaties en onderhoud

automobielsector

● Lichte montage van geoliede onderdelen

● Werktuigbouwkunde

● Montage en demontage

MATERIAAL

● Polyester

● Naadloos breiwerk

● Roestvrij staal

BEKLEDING

● Nitril foam

● Nitril

NORMEN

Cat. II EN 388:2016

4X41D
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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

● Blauw op zwart

 

JE BENT MISSCHIEN OOK GEÏNTERESSEERD IN

SHOWA

376R

MATERIAAL

Nylon

BEKLEDING

Foam nitrile

 

 
SHOWA

377

MATERIAAL

Seamless knit

BEKLEDING

Nitrile

 

 
SHOWA

379

MATERIAAL

Cotton 

BEKLEDING

Foam nitrile

 

 
SHOWA

477

MATERIAAL

Fixed insulated

acrylic

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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