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Katoenbreiwerk

PVC-coating

BESCHRIJVING

• Volledige coating, extra coating over hele hand

• Gebreide rand, omgeslagen en genaaid

• Volledig ruw oppervlak

• Anatomische vorm

• Naadloos breiwerk

VOORDELEN

• Een soepele, zachte handschoen die zweet absorbeert, voor

een uitermate hoog comfort bij langdurig dragen met een

goede mechanische weerstand.

• Sluit de hand af en beschermt tegen chemicaliën, blijft soepel

• Ondoordringbaar voor werken in vochtige of vettige

omgevingen, waardoor u voorwerpen veilig kunt vastgrijpen

• Handschoen blijft correct zitten

• 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

VERKRIJGBARE MATEN

7/S • 8/M • 9/L • 10/XL
LENGTE

Afhankelijk van de maat, in mm (vlak) 230-265
VERPAKKING

Paren per zak/doos 10/120
KLEUR VAN VOERING/COATING

Groen

GEBRUIKSRICHTLIJNEN

• Niet gebruiken in geval van chemisch, elektrisch of thermisch risico

• Bewaren uit de buurt van licht en vochtigheid

• 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.
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AANBEVOLEN VOOR DEZE RISICO'S:

Grip

Heavy duty

AANBEVOLEN VOOR DEZE SECTOREN:AANBEVOLEN VOOR DEZE SECTOREN:

LandbouwLandbouw

Openbare sectorOpenbare sector

EG-conformiteitverklaring

afgeleverd door de aangemelde instantie
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SHOWA BEST GLOVE

Tour Franklin - La Défense 8 - 92042 Paris La Défense Cedex - France

Tel. +33 (0)1 55 62 14 20 - Fax +33 (0)1 55 62 14 29

info@showabestglove.eu - www.showabestglove.eu

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.

89/686/CEE

Cat.II EN 388 - 2003
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