
 

EENMALIG GEBRUIK

.

SHOWA

7502 EBT

Biologisch afbreekbaar en acceleratorvrije handschoen

voor eenmalig gebruik, 100% nitril, poedervrij, 240mm

lang bij 0,06mm dik

 

EIGENSCHAPPEN

● Zonder latex, 100 % nitril

● Niet-steriel

● Afwerking met vingertextuur

● Voor links- en rechtshandig gebruik

● Lengte: 240mm

● Dikte: 0,06mm

● Zonder siliconen

 

VOORDELEN

● Acceleratorvrije samenstelling: beschermt zeer gevoelige huidtypen

● Hoge beschermingsfactor tegen penetratie en spatten van

chemicaliën

● Zeer licht zonder concessies te doen aan de prestaties

● Ontworpen met EBT, waardoor de handschoen biologisch

afbreekbaar is op biologisch actieve stortplaatsen en binnen 1-5 jaar

● 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

Levensmiddelen

Tuinieren

Laboratorium

 
IDEALE TOEPASSINGEN

● Verpakken en behandelen van voedsel

● Fruit- en groenteverwerking

● Horeca

● Wassen/schoonmaken

● Werken met planten en groenten

● Laboratorium, farma en analyse

MATERIAAL

● Eenmalig gebruik

BEKLEDING

● Nitril

NORMEN

Cat. III

 2777 

EN ISO

374-1:2016/Type C

EN ISO 374-5:2016

VIRUS



 

EENMALIG GEBRUIK

.

SHOWA

7502 EBT

VERPAKKING

● 10 Dispensers per doos

● 200 Handschoenen per dispenser

● 2000 Handschoenen per doos

MATEN

● XS

● S

● M

● L

● XL

● XXL

KLEUR

● Blauw

DIKTE

● 0.06mm

 

JE BENT MISSCHIEN OOK GEÏNTERESSEERD IN

SHOWA

7500PF EBT

MATERIAAL

Eenmalig

gebruik

BEKLEDING

Nitril

CATEGORIE

Eenmalig

gebruik

 

 
SHOWA

7505PF

MATERIAAL

Eenmalig

gebruik

BEKLEDING

Nitril

CATEGORIE

Eenmalig

gebruik

 

GEBRUIKERSINSTRUCTIES

Deze handschoenen bieden bescherming tegen de afgebeelde

chemische en mechanische gevaren. Gebruik geen handschoenen die

tekenen van slijtage vertonen. Maak de buitenkant van de handschoen

zo nodig schoon met stromend water. Verwijder gebruikte

handschoenen volgens de plaatselijke voorschri en. Draag geen

handschoenen in situaties waarbij het risico bestaat dat ze in

bewegende machineonderdelen verstrikt kunnen raken.

 
DISCLAIMER

De beschrijvingen, kenmerken, toepassingen en foto's zijn louter

informatief en vormen geen contractuele verbintenis. De fabrikant

behoudt zich het recht voor de wijzigingen aan te brengen die hij

nodig acht.

Neem contact op

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands

showagroup.eu | info@showagroup.eu
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