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Ongevoerd biologisch afbreekbare nitrilcoating (EBT)

met tractorbandprofiel-afwerking

 

EIGENSCHAPPEN

● Ongevoerd biologisch afbreekbaar nitril speciaal ontwikkeld met

EBT

● Fluorescerend oranje

● 0.23 mm dik

● 305 mm lang

● Gerolde manchet

● Geribbelde afwerking op handpalm en vingers

● Gechloreerd voor gemakkelijker aan- en uittrekken

 

VOORDELEN

● Een dunne, lichte handschoen die voelt als een tweede huid

● Nitril beschermt de hand tegen oliën, koolwaterstoffen, vet en is

slijtvast

● Fluorescerend oranje verhoogt de zichtbaarheid

● Tractorbandprofiel-afwerking voor een langdurige zekere grip

● Ondoordringbaar voor werkzaamheden in vochtige of vettige

omgevingen

● De manchet voorkomt dat vuil in de handschoen terechtkomt

● Gemakkelijk aan en uit te trekken, pluisvrij, stofvrij

● Ontworpen voor beweeglijkheid en langdurig gebruik

● EU-goedgekeurd voor voedingsmiddelen

● Vrij van carbamaat

 

BRANCHE

Chemische industrie

Levensmiddelen

Schoonmaakwerk

Laboratorium

Gemeentelijke diensten

Farmaceutische sector

 
IDEALE TOEPASSINGEN

● Bespuiten en behandelen met

chemicaliën

● Voorbereiden van coating

● Laboratorium, farma en analyse

● Bakkerijen en delicatessenzaken

● Productie en behandeling van dranken

● Verpakken en behandelen van voedsel

● Fruit- en groenteverwerking

● Maalderij- en zetmeelproducten

● Horeca

● Gevogelte, vlees- en visverwerking

● Schoonmaken en afwassen

● Wassen/schoonmaken

● Farmaceutische sector en API

MATERIAAL

● Zonder voering

BEKLEDING

● Biologisch afbreekbaar

● Nitril

NORMEN

Cat. III

 0321 

EN 388:2016

1000X

EN ISO

374-1:2016/Type A

JKLOPT

EN ISO 374-5:2016
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VERPAKKING

● 12 Paar per polybag

● 12 Polybags per doos

● 144 Paar per doos

MATEN

● 6/XS

● 7/S

● 8/M

● 9/L

● 10/XL

● 11/XXL

KLEUR

● Fluorescent orange

 

JE BENT MISSCHIEN OOK GEÏNTERESSEERD IN

SHOWA

707D

MATERIAAL

Unsupported

BEKLEDING

Nitrile

CATEGORIE

Chemisch

 

 
SHOWA

707FL

MATERIAAL

Cotton flock

BEKLEDING

Nitrile

CATEGORIE

Chemisch

 

 
SHOWA

708

MATERIAAL

Unsupported

BEKLEDING

Nitrile

CATEGORIE

Chemisch

 

GEBRUIKERSINSTRUCTIES

Niet gebruiken als er elektrische, thermische of combinatie van

vernoemde risico's zijn. Gooi gebruikte handschoenen weg rekening

houdend met de plaatselijke voorschriften. Permeatie informatie geeft

niet de feitelijke duur aan van de bescherming op de werkplek als

gevolg van andere factoren die de prestaties kunnen beïnvloeden.

Bewaren op een donkere en droge plaats.

 
DISCLAIMER

De beschrijvingen, kenmerken, toepassingen en foto's zijn louter

informatief en vormen geen contractuele verbintenis. De fabrikant

behoudt zich het recht voor de wijzigingen aan te brengen die hij

nodig acht.

Neem contact op

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
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