
Deze handschoen van synthetisch leer met Microthan  heeft versterkte naden. Voorzien van een
extra laag Gripforce  (polypropyleen) met diamantpatroon in de handpalm, voor een uitstekende
grip. De handschoen is geschikt voor allround-werk waarbij een uitstekende grip en duurzaamheid
belangrijk zijn. Decoratieve gele kleur aan de rugzijde voor een betere zichtbaarheid.
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EIGENSCHAPPEN

Zeer duurzaam
Uitstekende grip
Goede vingertopgevoeligheid
Flexibel
Comfortabel
Uitstekende pasvorm

KENMERKEN

Chroomvrij
Versterkte wijsvinger
Versterkte naden
Versterkte handpalm
Versterkte vingers en duim
Voorgebogen vingers
Speciaal ontworpen duim

HANDSCHOENEN VOOR ALLROUND WERKZAAMHEDEN
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EEN HANDSCHOEN DIE NOOIT DE GRIP VERLIEST
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VOORKOMT RISICO OP
chroomallergie, letsel door schuren, blaren, schaafwonden,
aanraking met vuil, kloven

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING
droge omgevingen, schone omgevingen, vuile omgevingen,
omgevingen met slipgevaar, zware omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGEBIEDEN
fijne assemblage, assemblage, machinebediening, bouw
en constructie, timmerwerk, installatiewerkzaamheden,
elektrische installatie, hvac-installatie,
plaatmetaalwerkzaamheden, engineering,
transportwerkzaamhden, machine besturen, magazijnwerk,
werk op de luchthaven, reparatiewerkzaamheden,
servicewerkzaamheden, winkelwerkzaamheden

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN
machinery and equipment, mro, automotive,
transportation, utilities, building and construction,
logistics, horeca, facilities, service, retail

TYPE WERKZAAMHEDEN
Algemene werkzaamheden

SPECIFICATIE

TYPE Handschoenen voor allround werkzaamheden
CATEGORIE Cat. II
VERZAMELING Pro
MATERIAAL HANDPALM Microthan +
MATERIAAL BOVENHAND Polypropyleen
VOERING Niet gevoerd
LENGTE 184-225 mm
MOTORIEK 5
GRIPONTWERP Diamondgreeppatroon
KLEUR Zwart, Geel, Wit
PAREN PER: BUNDEL/DOOS 6/60
VERPAKKINGSTYPEN Haak met hangtag
SLUITMETHODE Elastisch 360°
SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Polyurethaan, Nylon,
Polypropyleen

®

NALEVING
Cat. II TP TC 019:2011

Informatie/UIS EN 388:2016
4121X

EN 420:2003
+A1:2009

AFMETING ART.NR. EAN

7 9102-7 7340118302621

8 9102-8 7340118302638

9 9102-9 7340118302645

10 9102-10 7340118302591

11 9102-11 7340118302607

12 9102-12 7340118305011
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