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Legends

SPECIFIEKE CHEMISCHE
BESCHERMING 
EN 374

Letter-     Chemische product
code       

    A         Methanol
    B         Aceton
    C         Acetonitril
    D         Dichloormethaan
    E         Zwavelkoolstof
    F         Tolueen
    G         Diethylamine
    H         Tetrahydrofuraan

      I         Ethylacetaat
    J         n-Heptaan
    K         Natrium hydroxide 40%
    L         Zwavelzuur 96%

LAGE CHEMISCHE 
BESCHERMING  
EN 374

MICRO-ORGANISMEN
EN 374

HITTE 
EN VUUR 
EN 407

PRESTATIENIVEAUS
0-4    0-4     0-4    0-4     0-4     0-4

                                                        Weerstand tegen grote hoeveelheden gesmolten metaal
                                              Weerstand tegen kleine druppels gesmolten metaal
                                    Weerstand tegen stralingshitte
                        Weerstand tegen convectiehitte
              Weerstand tegen contacthitte
  Brandgedrag

MECHANISCHE 
GEVAREN
EN 388

PRESTATIENIVEAUS
0-4      0-5      0-4      0-4

                                      Perforatieweerstand
                          Scheurweerstand
              Weerstand tegen messneden
  Schuurweerstand

RADIOACTIEVE 
BESMETTING
EN 421

KOUDE RISICO’S 
EN 511

PRESTATIENIVEAUS
0-4      0-4      0 of 1

                          Waterdichtheid
              Weerstand tegen contactkoude
  Weerstand tegen convectiekoude

SNIJBESCHERMING > Precisiewerk
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BESCHRIJVING EN ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

PERFORMANCE-RESULTATEN

• Materiaal Polyurethaan

• Lengte (cm) 27-32
• Manchet Tricot manchet
• Kleur Wit
• Binnenafwerking Naadloze textielversteviging van HDPE vezels
• Buitenafwerking Geventileerde rug
• Maat / EAN 6 7 8 9 10 11
• Verpakking 1 paar/zak - 12 paren/zak - 96 paren/karton
•  Bijkomende informatie Bevat sporen van DMF in overeenstemming met de grenswaar-

den voor beroepsmatige blootstelling

Certificatiecategorie 2

ISO 13997 definieert het gewicht op het mes dat nodig is om te snijden in één beweging. 
Gegevens werden verkregen volgens ISO 13997, het gemiddelde van verschillende metingen.  Individuele specimen zullen vanzelfsprekend 
een betere of mindere snijweerstand hebben dan het gemiddelde, dus kan het resultaat enkele een algemene indicatie geven van de 
snijweerstand van elk beschemend materiaal.

.

4343
ISO 13997 : 

5.2 N (530 g)
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Krytech 579 LC

BESCHRIJVING EN ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

•  Een lange manchet voor een betere bescherming van de voorarm.
•  Uitstekende vingervaardigheid : anatomische vorm
•  Ergonomisch om de vermoeidheid van de hand te reduceren
•  Uitstekend tactiel gevoel dankzij de gereduceerde dikte
•  Geschikt voor langdurig dragen: uitstekende slijtvastheid

TOEPASSINGEN

Automobiel/mechanische industrie
•  Ingewikkelde montage
•  Precisiemontage
•  Monteren van dunne metaalplaten
•  Automobiel montage
•  Monteren van kleine onderdelen
•  Afwerking

TECHNISCHE INFORMATIE

Gebruiksaanwijzing
Het is aanbevolen te controleren of de handschoen geschikt is voor het geplande gebruik. De omstandigheden van de werkplek kunnen 
immers verschillen van de CE-type tests.Deze handschoenen zijn niet aan te bevelen voor personen die gevoelig zijn voor natuurlijke 
latex (pols met natuurlijk elastisch rubber).Zorg voor droge, propere handen alvorens de handschoen aan te trekken.Controleer de 
handschoenen op scheuren en beschadigingen alvorens ze opnieuw te gebruiken. 
Niet gebruiken in nabijheid van bewegende machines.

Opslagomstandigheden
Bewaar de handschoen in zijn originele verpakking, beschermd van licht, warmte en vochtigheidâ. 
Wasvoorwaarden
Opgelet : slijtage van de handschoen of hen onderwerpen aan een wasprocedure die niet specifiek aanbevolen is, kan een invloed hebben op 
de prestatieniveau’s

WETGEVING

Dit product is niet als gevaarlijk geklasseerd volgens de EU-richtlijn  1999/45/EC van het Europese parlement en van de Europese raad.Dit 
product bevat minder dan 0,1% bestanddeel dat bezondere aandacht vereist (SVHC) of enig bestanddeel uit de annex XVII van de richtlijn 
1907/2006 van het Europese parlement en van de Raad (REACH)
• CE-soort onderzoekcertificaat
0075/014/162/10/10/0420 EXT 01/10/14
• Uitgegeven door de erkende instantie nr.
0075- C.T.C. – 4 rue Hermann Frenkel - 69367 LYON Cedex 07- France


