
 

ALGEMEEN GEBRUIK

.

SHOWA

B0500

Black

 

EIGENSCHAPPEN

● Handpalm met coating

● Elastische rand

● Standaard oppervlak

● Zonder speciale behandeling

● Anatomische vorm

● Naadloos breiwerk

 

VOORDELEN

● Een lichte, elastische, pluisarme handschoen, bestand tegen

vervorming en behoudt langer zijn vorm

● Beschermt de hand tegen olie en schuren, blijft elastisch en

ademend

● Ademende handrug om zweten te verminderen

● Minimale allergierisico's

● Ontworpen om gemakkelijk te kunnen bewegen en langdurig te

dragen

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

● Minder snel vuil wordende kleur

 

BRANCHE

Lucht- en ruimtevaart

Landbouw

Automotive

Doe-het-zelf

Productie

Werktuigbouw

Opslag en distributie

 
IDEALE TOEPASSINGEN

● Werktuigbouw en engineering

● Reparaties en onderhoud

automobielsector

● Hantering van complexe onderdelen

● Cleanrooms

● Montage van componenten

● Werktuigbouwkunde

● Montage en demontage

MATERIAAL

● Nylon

● Naadloos breiwerk

BEKLEDING

● Polyurethaan

NORMEN

Cat. II

 0120 

EN 388:2016

3131X
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VERPAKKING

● 10 Paar per polybag

● 24 Polybags per doos

● 240 Paar per doos

MATEN

● 6/S

● 7/M

● 8/L

● 9/XL

● 10/XXL

KLEUR

● Zwart/grijs

 

JE BENT MISSCHIEN OOK GEÏNTERESSEERD IN

SHOWA

B0500

MATERIAAL

Nylon

BEKLEDING

Polyurethaan

CATEGORIE

Algemeen

gebruik

 

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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