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Neptune® Kevlar® 70-215 70-225

MECHANISCHE BESCHERMING SNIJBESCHERMING ZWAAR

REF. #

70-215 Gebreid

SAMENSTE
LLING GAUGE VOERING-

MATERIAAL
COATING-
MATERIAAL

COATINGSTIJL
EN -
PATROON

MANCHET-
STIJL KLEUR EN-MAAT LENGTE

MM VERPAKKING

7 Kevlar® Neptune® - Tricot
manchet Geel 7, 8, 9, 10 220 - 280

12 paar per
zak,
12 zakken
per karton

70-225 Gebreid 7 Kevlar® Neptune® - Tricot
manchet Geel 7, 8, 9, 10 220 - 280

12 paar per
zak,
12 zakken
per karton

BESCHRIJVING

• Comfort en een goede grip. Omdat de handschoenen met korte
hoogtechnologische Kevlar® para-aramide vezels vervaardigd zijn,
bieden ze een grotere gevoeligheid en een betere pasvorm aan. De
naadloze structuur voorkomt irritatie en het gebruik van korte vezels
biedt extra comfort. Daarnaast bieden de PVC-punten op beide zijden
van de handschoen een goede/extra grip. (specifieke modellen, zie
specificatie).

• Een combinatie van een uitzonderlijke snijweerstand en beweeglijkheid.
De structuur met 100% Dupont Kevlar® biedt in verhouding tot het
gewicht een bijzonder hoge snijweerstand. Het gebruik van
noppenweefsel verbetert de thermische isolatie. De handschoen wordt
daardoor dikker en biedt een goede schokdemping zonder verlies aan
beweeglijkheid.

• Kost-verantwoord. Dankzij de Neptune® coating stoten de
handschoenvezels vloeistoffen af, wat schade aan de Kevlar® strengen
vermijdt en de levensduur van de handschoen verlengt. Het verstevigde
duimoppervlak verhoogt de schuurweerstand en duurzaamheid van de
handschoen. De handschoenen, die voor beide handen geschikt zijn,
kunnen gewassen worden en verschillende keren opnieuw gebruikt.

BAANBREKENDE TECHNOLOGIE

Kevlar®

Superieure mechanische bescherming en
snijweerstand
BELANGRIJKSTE SECTOREN

IDEALE TOEPASSINGEN

• Carrosserieassemblage
• Bediening van werktuigmachines
• Metaalplaten en -werkzaamheden
• Assemblage en afwerking

CATEGORIE II


