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Volledige nitril coating gecombineerd met nitrilschuim

op de handpalm op voering van

polyester/nylon/geïsoleerd acryl

 

EIGENSCHAPPEN

● EN 407:2004 Contact warmteniveau 2; contact temperatuur tot

250 °C (482 °F) gedurende 15 seconden

● Voering: naadloos gebreide voering van

polyester/nylon/geïsoleerde acrylvezel

● Coating: nitril/nitrilschuim

● Grip: schuim

● Handvorm met ergonomisch ontwerp die de natuurlijke welving van

de menselijke hand nabootst

 

VOORDELEN

● Voortreffelijke combinatie van bescherming tegen koude en

olieresistente grip; ideaal voor veranderlijke weersomstandigheden

● Geïsoleerde voering biedt bescherming tegen koude en zorgt de

hele dag voor warmte en comfort

● Volledig tweelaagse coating biedt bescherming tegen

vloeistoffenen indringing van water

● Ondoordringbaar en dus geschikt voor gebruik in vochtige of

vettige omgevingen, houdt uw hand droog

● Dubbele nitril coatingtechnologie zorgt langdurig voor optimale

grip

● Zeer soepel en schuur- en scheurbestendig

● Geen naden die huidirritatie kunnen veroorzaken

● Vaste voering van acryl badstof

 

 

BRANCHE

Lucht- en zeehavens

Bouw

Gemeentelijke diensten

Olie- en gasindustrie

Spoorwegen

Nutsbedrijven

Opslag en distributie

 
IDEALE TOEPASSINGEN

● Cementwerk

● Betonwerk

● Betonstorten

● Sloopwerkzaamheden

● Riolering, leidingaanleg

● Besturen van machines

● Onderhoudswerkzaamheden

● Mortel

● Schilderwerkzaamheden

● Aanbrengen van dakhuid

● Schuurmachine

● Lengbedieners / signaalgevers

● Tegels zetten

● Wassen/schoonmaken

● Boorwerkzaamheden

● Werken met zware apparatuur

● Pijpfitters

MATERIAAL

● Vaste acrylvoering

● Nylon

● Polyester

● Naadloos breiwerk

BEKLEDING

● Nitril foam

● Nitril

NORMEN

Cat. II

 0120 

EN 388:2003

4231

EN 511

011
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VERPAKKING

● 5 Paar per polybag

● 12 Polybags per doos

● 60 Paar per doos

MATEN

● 7/M

● 8/L

● 9/XL

● 10/XXL

KLEUR

● Blauw/zwart

 

JE BENT MISSCHIEN OOK GEÏNTERESSEERD IN

SHOWA

376R

MATERIAAL

Nylon

BEKLEDING

Foam nitrile

CATEGORIE

Algemeen

gebruik

 

 
SHOWA

377

MATERIAAL

Nylon

BEKLEDING

Foam nitrile

CATEGORIE

Algemeen

gebruik

 

 
SHOWA

379

MATERIAAL

Cotton 

BEKLEDING

Foam nitrile

CATEGORIE

Chemisch

 

 
SHOWA

377-IP

MATERIAAL

Nylon

BEKLEDING

Foam nitrile

CATEGORIE

Impact

 

GEBRUIKERSINSTRUCTIES

Niet gebruiken als er chemische, elektrische, hitte 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. Deze

handschoen is ontworpen voor een intense activiteit tot 0 °C.

Ontworpen om te beschermen bij een temperatuur tot -30°C, voor

kort of afwisselend contact.

 
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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