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381

SHOWA 381 is de lichtste, met microporeuze nitril
gecoate handschoen van SHOWA

EIGENSCHAPPEN
Reliëfafwerking op de microporeuze nitrilhandpalmcoating
Door SHOWA ontwikkelde microvezelgarens (0,52 denier)
Ultralicht: 19 g - Dikte van de handpalm: 0,90mm
Uitstekende pasvorm door het optimale ontwerp van het
basisweefsel
● Unieke ergonomische SHOWA-vorm die de natuurlijke curve van de
menselijke hand nabootst
●
●
●
●

MATERIAAL
●
●
●

Hightech garens
Microvezelgarens
Naadloos breiwerk

●

Microporeus nitril

BEKLEDING

VOORDELEN
Twee keer zo slijtvast als de SHOWA 380 de (381 heeft 8000 i.p.v.
4000 rotaties tijdens de test doorstaan)
● Het reliëf op de coating zorgt voor een betere verspreiding van olie
of vocht en geeft een perfecte grip
● De dunne laag van 0,84 mm aan de vingers zorgt voor een
uitstekend vinger gevoelijheid
● De eigenschappen van de microvezels stimuleren de
dampdoorlaatbaarheid en verhogen het ademend vermogen met
als gevolg drogere handen en minder zweet
● Uitzonderlijke soepelheid, ultracomfortabel en een optimale
pasvorm dankzij de combinatie van microvezel en spandex
● Naadloos ter voorkoming van huidirritatie
● Zeer beperkte pluisvorming dankzij microvezel
●

NORMEN
Cat. II

BRANCHE
Lucht- en ruimtevaart

Lucht- en zeehavens

Automotive

Bouw

Doe-het-zelf

Engineering

Werktuigbouw

Opslag en distributie

IDEALE TOEPASSINGEN
●

Hantering van complexe onderdelen

●

Lichte montage van geoliede onderdelen

●

Werktuigbouwkunde

●

Reparaties en onderhoud
automobielsector

●

Werktuigbouw en engineering

●

Betontimmeren

●

Assemblage van droge en geoliede
onderdelen

●

Montage van componenten
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VERPAKKING
●
●
●

10 Paar per polybag
12 Polybags per doos
120 Paar per doos

MATEN
●
●
●
●
●

6/S
7/M
8/L
9/XL
10/XXL

KLEUR
●

Grijs / zwart

JE BENT MISSCHIEN OOK GEÏNTERESSEERD IN
SHOWA

SHOWA

SHOWA

380

376R

S-TEX 581

MATERIAAL
Nylon

BEKLEDING
Microporous
nitrile

MATERIAAL

MATERIAAL

Kevlar

Nylon

BEKLEDING

BEKLEDING

Microporous
nitrile

Foam nitrile

GEBRUIKERSINSTRUCTIES
Gloves provide protection from chemical and mechanical hazards
shown.
Do not use gloves that show signs of wear. If required, cleanse outer
surface of glove with running water. Discard used gloves in
compliance with local regulations. Do not wear gloves when there is a
risk of entanglement by moving parts of machines.

DISCLAIMER
The descriptions, characteristics, applications and photos are given for
information purposes and do not constitute a contractual
commitment. The manufacturer reserves the right to make any
modifications it deems necessary.
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