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Door het samenbrengen van high peformance

technologie levert showa best glove de meest flexibele

snijbestendige handschoen met de geweldige fit en het

draagcomfort van de standaard 541

 

EIGENSCHAPPEN

● Hoogwaardige, gepatenteerde garens

● Speciaal ontwikkelde Hagane Coil™ vezel

● ISO 13997: snijbestendigheid klasse 3: 18.7 Newton

● EN388 snijklasse:3

● ANSI snijklasse: 4

● Ademende voering

● Anatomische vorming naar de hand

● Naadloze uitvoering 

 

VOORDELEN

● Betere bescherming tegen snijwonden

● PU-coating zorgt voor hoge schuurweerstand en uitstekende grip

● Dankzij de open rug en ademende palm blijft de hand droog en is

de handschoen ook na langere tijd nog comfortabel om dragen.

● Een ergonomisch gestylde handvorm imiteert de natuurlijke

kromming van de menselijke hand Waardoor vermoeidheid van de

hand de hand wordt verminderd.

● Naadloze uitvoering voorkomt irritatie 

 

BRANCHE

Lucht- en zeehavens

Automotive

Bouw

Elektronica

Glas

Productie

Werktuigbouw

Metallurgie

 
IDEALE TOEPASSINGEN

● Werken met zware apparatuur

● Werktuigbouwkunde

● Werktuigbouw en engineering

● Bevestigen van glas en ramen

● Hanteren van glas en ramen

● Verwarming, ventilatie

● Interne bevestiging

● Schroeven en spijkeren

● Monteur

● Staalvlechten

● Hantering van complexe onderdelen

● Bottelarij

● Inblikken van conserven

MATERIAAL

● Polyester

● Naadloos breiwerk

● Roestvrij staal

BEKLEDING

● Polyurethaan

NORMEN

Cat. II EN 388:2003

4341
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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

● Zwart / groen

 

JE BENT MISSCHIEN OOK GEÏNTERESSEERD IN

SHOWA

541

MATERIAAL

HPPE 

BEKLEDING

Polyurethane

 

 
SHOWA

542

MATERIAAL

HPPE 

BEKLEDING

Polyurethane

 

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.

Neem contact op
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