
KENMERKEN
• Ongepoederde niet steriele disposable nitril handschoen 
• De handschoenen zijn zowel aan de binnen als buitenzijde voorzien van 
een speciale (gepatenteerde) visschub structuur wat zorgt voor een 
uitstekende droge en natte grip

• De handschoenen hebben een speciale samengestelde organische  
formule die er voor zorgt dat de handschoenen een bijzonder hoge 
scheurweerstand hebben en duurzamer zijn in olieachtige omgevingen

• De handschoenen zijn tweezijdig draagbaar 
• De handschoenen zijn 100% nitril. Hierdoor ontstaan er geen problemen 
bij een eventuele latexallergie en zijn de handschoenen beter chemisch 
en prikbestendig dan latex

• De handschoenen zijn ergonomisch ontworpen met een strak manchet 
rondom de pols en met rolrand. Deze rolrand vergemakkelijkt het aan-
trekken en voorkomt scheuren. Daarnaast kunnen deze handschoenen 
gemakkelijk gedragen worden onder overmouwen en over een andere

• binnenhandschoen/voering
• De handschoenen behalen level vijf als het gaat om vingergevoeligheid 
en treksterkte

• Siliconenvrij
• Lengte: 240 mm en Dikte: 0,15 mm (6 mil)
• AQL 1,5 (EN 374)
• Geschikt voor contact met vele voedingsmiddelen
• Voldoet aan de eis EN 455 voor medische onderzoekshandschoenen
• Verpakt per 50 stuks in een dispenser

Artikelnummer: 1.44.570.00

X-GRIPPAZ-
PRO
44-570
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GRIP TOUGH AND
DURABLE

CHEMICAL 
RESISTANT

O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN
• Automotive
• Landen tuinbouw
• Montage
• Voedingsindustrie
• Industrie
• Horeca
• Onderhoud
• Chemische sector

KLEUR
Blauw

ANDERE BESCHIKBARE KLEUREN
Zwart (art.nr. 1.44.550.00)
Oranje (art.nr. 1.44.560.00)

VERPAKKING
• 50 stuks in dispenser
• 10 dispensers per omdoos

Disclaimer: De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van de informatie die OXXA® middels dit document verstrekt. 
De informatie mag dan ook niet worden beschouwd als leidend wanneer we spreken over de geschiktheid van het product voor een bepaalde 
toepassing. OXXA® behoudt zich het recht om veranderingen aan te brengen in de producten die op deze productsheet worden getoond. 
De kleuren van de op deze productsheet getoonde producten kunnen in werkelijkheid iets verschillen. Druken zetfouten zijn voorbehouden. 

EN ISO 374-1:2016/Type B

JKTP

EN ISO 374-5:2016

VIRUS

Community Design Registration
No. 001396204-0001

SPECIAL
FISH SCALE

GRIP

MATEN
7/S t/m 12/3XL

EN 420:2003+A1:2009 



GERELATEERDE ARTIKELEN

X-GRIPPAZ-PRO-LONG 44-545
Art. nr. 1.44.545.00

OPSLAGVOORSCHRIFTEN
De handschoenen dienen op een schone, koele en droge plaats en niet 
gecomprimeerd te worden bewaard in de originele verpakking. Stel de 
handschoenen niet bloot aan direct zonlicht. Let er op dat de verpak-
king en de handschoenen bij het versturen niet beschadigd worden.

TESTINSTITUUT
Deze handschoenen zijn gecertificeerd door: SATRA Technoloy Centre 
Ltd., (Notified Body nr.: 2777), Bracetown Business Park, Clonee, 
D15 YN2P, Ierland.

CONFORMITEITSVERKLARING
Voor een kopie van de conformiteitsverklaring verwijzen wij u graag 
door naar de volgende weblink: www.oxxa-safety.com/doc

Bescherming tegen chemicaliën

Chemicalie Niveau
n-Heptane (J)  3
40% Sodium Hydroxide (K) 6
37% Formaldehyde (T) 5
30% Hydrogen peroxide (P) 3
 
Cas nummer Klasse
142-82-5 (J) Saturated hydrocarbon                 
1310-73-2 (K) Inorganic base                            
50-00-0 (T) Aldehyde                                    
7722-84-1 (P) Peroxide                                     

Chemicalie Gemiddelde degressie %
n-Heptane (J) 30.9%
40% Sodium Hydroxide (K) -9.4%
37% Formaldehyde (T) -4.1%
30% Hydrogen peroxide (P) -17.0%

EN ISO 374-1:2016 Permeatie niveaus zijn gebaseerd op de volgende 
doorlooptijden:

Prestatie niveau 1 2 3 4 5 6

Minimale doorlooptijden 
(in min.) >10 >30 >60 >120 >240 >480

Resistentie tegen bacteriën & schimmels  PASS

Resistentie tegen Virus   PASS

VERKLARING PICTOGRAMMEN

UW LEVERANCIER:

MAAT ARTIKELNR. EAN-CODE
50 STUKS (DISPENSER)

EAN-CODE
10 DISPENSERS (OMDOOS)

7/S 1.44.570.07 8718249048029 8718249048036
8/M 1.44.570.08 8718249048043 8718249048050
9/L 1.44.570.09 8718249048067 8718249048074
10/XL 1.44.570.10 8718249048081 8718249048098
11/XXL 1.44.570.11 8718249048104 8718249048111

12/3XL 1.44.570.12 8718249048128 8718249048135
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ARTIKELINFORMATIE

Disclaimer: De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van de informatie die OXXA® middels dit document verstrekt. 
De informatie mag dan ook niet worden beschouwd als leidend wanneer we spreken over de geschiktheid van het product voor een bepaalde 
toepassing. OXXA® behoudt zich het recht om veranderingen aan te brengen in de producten die op deze productsheet worden getoond. 
De kleuren van de op deze productsheet getoonde producten kunnen in werkelijkheid iets verschillen. Druken zetfouten zijn voorbehouden. 

EN ISO 374-1:2016/Type B

JKTP

EN ISO 374-5:2016

VIRUS


