
282 TEMRES Breathable and waterproof 

Nylon tricot / geïsoleerde acrylvoering

Ademende microgeventileerde

polyurethaanbekleding

BESCHRIJVING

• Ademende en waterdichte geavanceerde technologie

Vaste geïsoleerde acrylvoering

• Volledig dubbele polyurethaanbekleding

• Waterdichte technologie

• Gefabriceerd ademend membraan tussen bekleding en voering

• Afwerking met een microgeruwde nitrielcoating

• Anatomisch handvormontwerp

• Naadloos gebreid

VOORDELEN

• Biedt warmte en bescherming tegen vloeistoffen in koude

omstandigheden en biedt tegelijk het comfort van een

ademende handschoen

• Geïsoleerde voering biedt bescherming tegen koude en zorgt

de hele dag voor warmte en comfort

• Vloeistofdichte technologie biedt bescherming tegen water en

vloeistoffen

• Ademende technologie zorgt ervoor dat warme lucht en vocht

naar buiten kan ontsnappen zodat uw handen droog blijven

• Optimaal comfort en flexibiliteit van PU

• Laat uitermate nauwkeurige handelingen toe en biedt een

optimale grip

• Handvorm met ergonomisch ontwerp die de natuurlijke buiging

van een menselijke hand nabootst en zo vermoeidheid aan de

handen vermindert

• Geen huidirritatie door naadloos gebreide liner

VERKRIJGBARE MATEN

8/M • 9/L • 10/XL • 11/XXL
LENGTE

Afhankelijk van de maat, in mm (vlak) 270 – 280mm
VERPAKKING

Aantal paren per pak / doos 10 /60
KLEUR VAN VOERING/COATING

Blauw

GEBRUIKSRICHTLIJNEN

• Niet gebruiken in geval van chemische, elektrische of thermische risico’s.

• Niet bewaren in omgevingen blootgesteld aan licht en vochtigheid

• Wassen bij maximum 40 °C

• Prestatieniveau volgens EN388 niet gegarandeerd na wassen

[ Bijgewerkt 02/09/13 ]

AANBEVOLEN VOOR DEZE RISICO'S:

Grip

AANBEVOLEN VOOR DEZE SECTOREN:

BouwBouw

LandbouwLandbouw

LogistiekLogistiek

Maritieme sectorMaritieme sector

EG-conformiteitverklaring

afgeleverd door de aangemelde instantie
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Beschrijvingen, kenmerken, toepassingen en foto’s zijn slechts ter informatie bedoeld en zijn  geen contractuele

verbindingen.

Showa Best behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen indien hij dit nodig acht.

89/686/CEE

Cat.II EN 420 EN 388 - 2003

4221

SCHUURBESTENDIGHEID

0 1 2 3 4

SCHEURBESTENDIGHEID

0 1 2 3 4 

SNIJBESTENDIGHEID

0 1 2 3 4 5 

PERFORATIEBESTENDIGHEID

0 1 2 3 4 

EN 511 - 2006

021

CONVECTIEVE KOUDE

0 1 2 3 4 

WATERDICHT

0 1

CONTACTKOUDE

0 1 2 3 4 


