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Dubbele nitril coating technologie, volledig gecoat nitril

met extra coating van nitril foam op de handpalm op

Hagane Coil® liner (roestvrij staal/polyester) en

veiligheidsmanchet van PVC/polyester

 

EIGENSCHAPPEN

● Gefabriceerde Hagane Coil™ vezel

● Veiligheidsmanchet van PVC

● EN388 Snijbestendigheid 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 snijbestendigheid: D/19 Newton

● Sterke, robuuste manchet die bescherming uitbreidt tot de pols,

terwijl de handschoen in geval van nood toch snel en eenvoudig

uitgetrokken kan worden

● Nitrilbekleding met een tweede schuimnitril bekleding met een

hoge schuurweerstand EN 388:2016 niveau 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

Landbouw

Bouw

Glas

Mijnbouw

Olie- en gasindustrie

 
IDEALE TOEPASSINGEN

● Riolering, leidingaanleg

● Bevestigen van glas en ramen

● Hanteren van glas en ramen

● Loodgieterij

● Monteur

● Staalvlechten

● Wassen/schoonmaken

● Bottelarij

● Mechanisch onderhoud

● Werken met zware apparatuur

MATERIAAL

● Nylon

● Polyester

● Naadloos breiwerk

● Roestvrij staal

BEKLEDING

● Nitril foam

● Nitril

NORMEN

Cat. II

 0120 

EN 388:2016

4X41D

EN 407

X1XXXX
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VERPAKKING

● 5 Paar per polybag

● 12 Polybags per doos

● 60 Paar per doos

MATEN

● M

● L

● XL

● XXL

KLEUR

● Blauw op zwart

 

JE BENT MISSCHIEN OOK GEÏNTERESSEERD IN

SHOWA

S-TEX 377

MATERIAAL

Polyester

BEKLEDING

Nitril foam

CATEGORIE

Snijbescherming
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MATERIAAL

Polyester

BEKLEDING

Nitril foam

CATEGORIE

Snijbescherming
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MATERIAAL

Polyester

BEKLEDING

Nitril foam

CATEGORIE

Snijbescherming

 

GEBRUIKERSINSTRUCTIES

Niet gebruiken als er chemische, elektrische, thermische of combinatie

van vernoemde risico's zijn. Wassen op 40 °C met een neutraal

detergent. De prestatieniveaus overeenkomstig norm EN388

behouden na 3 wasbeurten, onderworpen aan afwijkingen gekoppeld

aan de huidige gebruiksomstandigheden. De prestatieniveaus zijn van

toepassing op de handpalmzijde. Bewaren op een donkere en droge

plaats.

 
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.
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