
KENMERKEN
• Handschoen met HPT® (Hydropellent Technology) coating op de 
handpalm en vingers

• Nylon drager (15 gauge) en terry acryl voering (7 gauge)
• Naadloze handschoen met elastisch gebreid polsmanchet
• De ¾ HPT®-coating loopt door tot de knokkels voor extra 
bescherming

• Uitstekende grip in zowel natte als droge omstandigheden
• De geruwde voering is zacht en comfortabel en houdt uw handen 
warm in koude werkomstandigheden

• Zowel de drager als de coating zijn waterafstotend
• Zeer soepele en flexibele handschoen met uitstekende pasvorm, 
ook bij lage temperaturen

• Sanitized behandeld om bacteriën te remmen, geuren te 
minimaliseren en de frisheid te bevorderen

• Vrij van schadelijke stoffen conform OEKO-TEX® Standard 100

Artikelnummer: 1.51.860.00

X-FROST
51-860
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COLD LIQUID PROOF GRIP

EN388:2016

3231X

O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN
• Bouw
• Steigerbouw
• Overheidsdiensten
• Transport & logistiek
• Recycling
• Weg- en waterbouw
• Agri
• Koude werkzaamheden

KLEUR
Zwart/grijs

EN 420:2003+A1:2009

MATEN
8/M t/m 11/XXL

VERPAKKING
• 1 paar per polybag
• 12 paar per bundel
• 72 paar 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. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden. 

EN511:2006

X2X

15.HPK.63294 HOHENSTEIN HTTI



GERELATEERDE ARTIKELEN

X-GRIP-THERMO   
51-850

Art. nr. 1.51.850.00

X-PRO-WINTER-DRY  
51-870

Art. nr. 1.51.870.00

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 Technology Europe 
Ltd (Notified Body nr. 2777), Bracetown Business Park, Clonee, 
Dublin D15 YN2P, Ierland.

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

EN388:2016

abcdef

Bescherming tegen mechanische risico’s
A = Schuurweerstand (0-4) 
B = Snijweerstand (0-5) 
C = Scheurweerstand (0-4) 
D = Perforatieweerstand (0-4) 
E = Snijweerstand (volgens EN ISO 13977  (A t/m F) 
F = Impact weerstand (optioneel) (P = Passed)

VERKLARING PICTOGRAMMEN

UW LEVERANCIER:

EN388:2016

3231X
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ARTIKELINFORMATIE

MAAT ARTIKELNR. EAN-CODE
1 PAAR (POLYBAG)

EAN-CODE
12 PAAR (BUNDEL)

EAN-CODE
72 PAAR (OMDOOS)

8/S 1.51.860.08 8718249037856 8718249037863 8718249037870

9/L 1.51.860.09 8718249035630 8718249035647 8718249035654

10/XL 1.51.860.10 8718249035661 8718249035678 8718249035685

11/XXL 1.51.860.11 8718249035692 8718249035708 8718249035715

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. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden. 

Bescherming tegen koude
A = Stralingskoude (0-4) 
B = Contactkoude (0-4) 
C = Waterdichtheid (0-1)

Let op: X = niet getest of niet van toepassing
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