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SHOWA
.

DURACoil 576

¾ nitril gecoate handschoen met een extra coating van
nitrilfoam op een DURACoil liner, versterkt met HPPE

EIGENSCHAPPEN
EN 388:2016: snijweerstand C
Coating van driekwart gedompeld nitril met extra afwerking van
nitril foam op de handpalm
● Unieke ergonomische SHOWA-vorm die de natuurlijke curve van de
menselijke hand nabootst
● Naadloos gebreid
● Slijtvastheid niveau 4
●
●

MATERIAAL
●
●
●

HPPE
Polyester
Hightech garens

●
●

Nitril
Nitril foam

BEKLEDING

VOORDELEN
Betere snijweerstand door speciaal ontwikkelde DURACoil
vezel-wikkeltechnologie
● Nitril-foam-coating beschermt de hand tegen oliën en
schaafwonden en behoudt zijn ademende eigenschappen
● Maximaal comfort bij het uitvoeren van delicate taken door zachte
en soepele HPPE-eigenschappen in combinatie met High
Multifilament wikkeltechniek
● Zeer soepel en beweeglijk dankzij geavanceerde griptechnologie
● Driekwart gecoat en daardoor vloeistofdicht tot aan de pols
● Dubbele coating biedt langdurige grip in vochtige en vettige
omstandigheden
● Door zijn ergonomisch ontwerp volgt de handschoen de natuurlijke
welvingen van de hand en biedt daardoor meer beweeglijkheid en
een langere levensduur
● Kosteneffectieve handschoenen die wasbaar en herbruikbaar zijn
●

BRANCHE
Lucht- en ruimtevaart

Automotive

Bouw

Engineering

Glas

Productie

Werktuigbouw

Olie- en gasindustrie

IDEALE TOEPASSINGEN
●

Lichte montage van geoliede onderdelen

●

Hanteren van glas en ramen

●

Werktuigbouw en engineering

●

Assemblage van droge en geoliede
onderdelen

●

Werken met zware apparatuur

●

Inblikken van conserven

●

Montage en demontage

NORMEN
Cat. II

EN 388:2016

0120

4X42C

SNIJBESCHERMING
SHOWA
.

DURACoil 576
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

376R

S-TEX 376

DURACoil 577

MATERIAAL
Nylon

BEKLEDING
Nitril foam

CATEGORIE
Algemeen
gebruik

MATERIAAL

MATERIAAL

Polyester

HPPE

BEKLEDING

BEKLEDING

Nitril foam

Nitril foam

CATEGORIE

CATEGORIE

Snijbescherming

Snijbescherming

GEBRUIKERSINSTRUCTIES
Niet gebruiken als er chemische, elektrische, thermische of combinatie
van vernoemde risico's zijn. Wassen op 40 °C met een neutraal
detergent. De prestatieniveaus overeenkomstig norm EN388
behouden na 3 wasbeurten, onderworpen aan afwijkingen gekoppeld
aan de huidige gebruiksomstandigheden. De prestatieniveaus zijn van
toepassing op de handpalmzijde. 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.
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