
KENMERKEN
• Lashandschoen gemaakt van hertenleder (0.6-0.8 mm)
• Vijf-vinger model 
• Splitlederen kap
• Zeer soepele handschoen met goede vingergevoeligheid
• Ideaal voor TIG-laswerkzaamheden
• Kevlar garen gestikt
• Ideaal voor zeer fijne laswerkzaamheden
• Handschoen is Chroom-6 vrij

Artikelnummer: 1.53.847.10

COMFORT FLAME
RETARDENT 

SENSITIVITY

O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN
• Industrie
• Offshore
• Metaalindustrie
• Scheepsbouw

KLEUR
Geel/naturel
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WELD-
SOFT
53-847

EN 420:2003+A1:2009

EN388:2016

2112X Type B

EN12477:2001
+A1:2005EN407:2004

412234

0493

MATEN
10/XL

VERPAKKING
• 12 paar per bundel
• 60 paar per omdoos



VERKLARING PICTOGRAMMEN

UW LEVERANCIER:

MAAT ARTIKELNR.
EAN-CODE
12 PAAR (BUNDEL)

EAN-CODE
60 PAAR (OMDOOS)

10/XL 1.53.847.10 8718249012648 8718249065972
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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: Centexbel (Notified Body 
nr. 0493), Technologiepark 70, BE 9052 Gent, België.

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

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)

Bescherming tegen hitte
A = Ontvlambaarheid (0-4) 
B = Contacthitte (0-4) 
C = Convectiehitte (0-4) 
D = Stralingshitte (0-4) 
E = Kleine druppels gesmolten metaal (0-4) 
F = Grote hoeveelheden gesmolten metaal (0-4)

Type A = voor laswerkzaamheden op hoge temperatuur 
               (MIG/MAG)
Type B = voor laswerkzaamheden op lage temperatuur 
               (TIG)
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