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EIGENSCHAPPEN

● Gefabriceerde waterdichte latexbeklede palm

● Ademende voering met 13 steken

● Gripafwerking voor palm en vingers

● Anatomisch handvormontwerp

● Naadloos gebreid

● Leverbaar in de kleuren grijs, paars en rood

 

VOORDELEN

● Technologische verbetering op bestaande producten met

Grip-coating

● Ademende handrug zorgt voor minder transpiratie

● Uitstekend tastgevoel

● Uiterst flexibel en zacht dankzij geavanceerde griptechnologie

● Handvorm met ergonomisch ontwerp die de natuurlijke buiging van

een menselijke hand nabootst en zo vermoeidheid aan de handen

vermindert

● Naadloos gebreid linertricot, daarddoor geen huidirritatie door

naden die in aanraking komen met de huid

 

BRANCHE

Landbouw

Bouw

Doe-het-zelf

Opslag en distributie

 
IDEALE TOEPASSINGEN

● Decoratie

● Riolering, leidingaanleg

● Slabben en afdichtingen

● Goten en dakafvoer

● Installeren elektrische leidingen

● Installeren van kabelgoten

● Isolatie

● Interne bevestiging

● Aanbrengen van dakhuid

● Schroeven en spijkeren

● Plaatsen van plinten

● Gebruiken van testapparatuur

● Schrijnwerk

● Kwaliteitscontrole

MATERIAAL

● Nylon

● Polyester

● Naadloos breiwerk

BEKLEDING

● Latex

NORMEN

Cat. II

 0120 

EN 388:2003

2121
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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

KLEUR

● Grijs

 

JE BENT MISSCHIEN OOK GEÏNTERESSEERD IN

SHOWA

341

MATERIAAL

Nylon

BEKLEDING

Latex

CATEGORIE

Algemeen

gebruik
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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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