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Microporeuze nitrilschuim palmcoating op Hagane

Coil®-voering (roestvrij staal/polyester) versterkt met

Kevlar®

 

EIGENSCHAPPEN

● Speciaal ontwikkelde Hagane Coil® vezel met Kevlar®

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

250 °C (482 °F) gedurende 15 seconden

● EN 388 snijbestendigheid niveau E

● Reliëfafwerking op de microporeuse nitrilhandpalmcoating

● Uitstekende pasvorm door het optimale ontwerp van het

basisweefsel

● Unieke ergonomische SHOWA-vorm die de natuurlijke curve van de

menselijke hand nabootst

● Naadloze voering

 

VOORDELEN

● Ultralicht en betere bescherming tegen snijwonden

● Uitstekende snijweerstand door Hagane Coil® technologie 

● Het reliëf op de coating zorgt voor een betere verspreiding van olie

of vocht voor een perfecte grip en duurzaamheid in

werkomgevingen waarin soms olie wordt gebruikt

● Schuim nitril palmcoating zorgt voor een hoge slijtvastheid, niveau

4

● De microporeuze nitrilcoating zorgt voor een uitzonderlijke grip,

terwijl warme lucht en vocht van binnenuit kunnen ontsnappen. Zo

blijven uw handen droog.

● Naadloos basisweefsel ter voorkoming van huidirritatie

● Geen risico op latexallergie

 

BRANCHE

Automotive

Bouw

Glas

Werktuigbouw

Metallurgie

Nutsbedrijven

Opslag en distributie

 
IDEALE TOEPASSINGEN

● Reparaties en onderhoud

automobielsector

● Lichte montage van geoliede onderdelen

● Werktuigbouw en engineering

● Bevestigen van glas en ramen

● Hanteren van glas en ramen

● Installeren elektrische leidingen

● Installeren van kabelgoten

● Interne bevestiging

● Schroeven en spijkeren

● Monteur

● Staalvlechten

● Bottelarij

● Assemblage van droge en geoliede

onderdelen

MATERIAAL

● Kevlar

● Nylon

● Polyester

● Naadloos breiwerk

BEKLEDING

● Microporeus nitril

NORMEN

Cat. II

 0120 

EN 388:2016

4X42E
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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

● 10/XXL

KLEUR

● Grijs / zwart

 

JE BENT MISSCHIEN OOK GEÏNTERESSEERD IN

SHOWA

4561

MATERIAAL

Kevlar

BEKLEDING

Sponge nitrile

CATEGORIE

Snijbescherming

 

 
SHOWA

S-TEX KV3

MATERIAAL

Aramide

BEKLEDING

Latex

CATEGORIE

Snijbescherming

 

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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