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Extra sterke volledige nitril coating op

nylon/polyester voering

 

EIGENSCHAPPEN

● Volledige coating, extra coating over hele hand

● Schulprand

● Volledig ruw oppervlak

● Antibacteriële of geurwerende behandeling

● Speciale koolwaterstofbehandeling

● Anatomische vorm

● Naadloos breiwerk

 

VOORDELEN

● Een lichte, elastische, pluisarme handschoen, bestand tegen

vervorming en behoudt langer zijn vorm

● Beschermt de hand tegen olie, koolwaterstoffen, vet en schuren,

met efficiënte, duurzame grip • Ondoordringbaar voor werken in

vochtige of vettige omgevingen, waardoor u voorwerpen veilig

kunt vastgrijpen

● Oppervlak zorgt voor tastzin en betere grip

● Hygiënischer

● Ontworpen om gemakkelijk te kunnen bewegen en langdurig te

dragen

● Geen irritatie door naden die in contact komen met de huid

● Uitgebreidere bescherming van de voorarm

 

BRANCHE

Lucht- en ruimtevaart

Landbouw

Chemische industrie

Engineering

Levensmiddelen

Productie

Gemeentelijke diensten

Spoorwegen

 
IDEALE TOEPASSINGEN

● Bespuiten en behandelen met

chemicaliën

● Werken met planten en groenten

● Lichte hantering van chemicaliën in land-

en tuinbouw

● Voorbereiden van coating

● Laboratorium, farma en analyse

● Schilders- en Verfspuitbedrijven

● Fruit- en groenteverwerking

● Maalderij- en zetmeelproducten

● Horeca

● Schoonmaken en afwassen

● Wassen/schoonmaken

MATERIAAL

● Naadloos breiwerk

● Nylon

● Polyester

BEKLEDING

● Nitril

NORMEN

Cat. III

 0120 

EN 388:2016

3132X

EN ISO

374-1:2016/Type B

JKL

EN ISO 374-5:2016
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VERPAKKING

● 10 Paar per polybag

● 12 Polybags per doos

● 120 Paar per doos

MATEN

● S

● M

● L

● XL

● XXL

KLEUR

● Blauw

DIKTE

● 1.10mm

 

JE BENT MISSCHIEN OOK GEÏNTERESSEERD IN

SHOWA

771

MATERIAAL

Katoen

BEKLEDING

Nitril

CATEGORIE

Chemisch

 

 
SHOWA

NSK 24

MATERIAAL

Katoen

BEKLEDING

Nitril

CATEGORIE

Chemisch

 

GEBRUIKERSINSTRUCTIES

Niet gebruiken als er elektrische, thermische of combinatie van

vernoemde risico's zijn. Gooi gebruikte handschoenen weg rekening

houdend met de plaatselijke voorschriften. Permeatie informatie geeft

niet de feitelijke duur aan van de bescherming op de werkplek als

gevolg van andere factoren die de prestaties kunnen beïnvloeden.

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.

Neem contact op
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