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S-TEXKV3S-07S-TEXKV3M-08S-TEXKV3L-09S-TEXKV3XL-10

 

EIGENSCHAPPEN

● Handpalm met coating

● Elastische rand

● Volledig ruw oppervlak

● Antibacteriële of geurwerende behandeling

● Kevlar-vezel

● Anatomische vorm

● Naadloos breiwerk

 

VOORDELEN

● Een soepele, gemakkelijk te onderhouden handschoen die een

optimale bescherming biedt tegen snijwonden met een zeer goede

duurzaamheid.

● Beschermt de hand in vochtige omgevingen of tegen agressieve

detergenten of alcoholen

● Ademende handrug om zweten te verminderen

● 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

● Pols goed beschermd

 

BRANCHE

Glas

Productie

Metallurgie

Nutsbedrijven

 
IDEALE TOEPASSINGEN

● Bottelarij

● Bevestigen van glas en ramen

● Hanteren van glas en ramen

● Inblikken van conserven

MATERIAAL

● Aramide

● Polyester

● Naadloos breiwerk

● Roestvrij staal

BEKLEDING

● Latex

NORMEN

Cat. II

 0072 

EN 388:2016

3X44F
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VERPAKKING

● 10 Paar per polybag

● 12 Polybags per doos

● 120 Paar per doos

MATEN

● 7/S

● 8/M

● 9/L

● 10/XL

KLEUR

● Geel / zwart

 

JE BENT MISSCHIEN OOK GEÏNTERESSEERD IN

SHOWA

S-TEX 581

MATERIAAL

Kevlar

BEKLEDING

Microporeus

nitril

CATEGORIE

Snijbescherming

 

 
SHOWA

4561

MATERIAAL

Kevlar

BEKLEDING

Sponge nitrile

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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