SHOWA 7000

SHOWA 7000
De SHOWA 7000-handschoen voor algemeen gebruik is
ontworpen voor het hanteren van ruwe, schurende materialen
en is voorzien van een exclusieve nitrilcoating. Dankzij het
gladde oppervlak houdt u grip op natte voorwerpen en het
ondoordringbare materiaal houdt alle oliën en vetten buiten.
Het elastische, gebreide polsmanchet voorkomt dat vuil en
vloeistoffen de handschoen binnendringen en de zachte
katoenen voering houdt uw handtemperatuur op peil.

VOORDELEN
•

Slijtvast

•

Oliebestendig

•

Waterbestendig

•

Robuuste grip

•

Herbruikbaar

•

Ondoordringbaar

BRANCHES

Volledige nitrilcoating

•

Elastisch polsmanchet

•

Katoenen voering

•

Gladde structuur

•

Alternatief voor leer

Olie En Gas

Opslag En
Distributie

Algemeen
Gebruik

NORMEN & CERTIFICATEN

Cat II

Auto-Industrie

GEVAAR

EIGENSCHAPPEN
•

Luchthavens En
Havens

VAK & TOEPASSING

EN 388:2016

•

Omgang met zwaar gereedschap

•

Monteren en ontmantelen

•

Wassen en reinigen

•

Nutsbedrijven

4111X
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SHOWA 7000

VERPAKKEN

COATING

MATERIAAL

•

Paar per polybag: 12

•

•

•

Polybags per doos: 6

•

Paar per doos: 72

DIKTE

Nitril

Katoen jersey

MATEN
8/S | 9/M | 10/L

NA

KLEUR
LENGTE

•

Blauw

260mm

GEBRUIKERSHANDLEIDING

DISCLAIMER

Handschoenen beschermen tegen de getoonde chemische en
mechanische gevaren. Gebruik geen handschoenen die tekenen van
slijtage vertonen. Reinig, indien nodig, de buitenkant van de
handschoenen onder stromend water. Gooi gebruikte handschoenen
weg volgens de plaatselijk geldende regelgeving. Draag geen
handschoenen als er risico bestaat op aanraking met bewegende
machinedelen.

De beschrijvingen, kenmerken,
toepassingen en foto’s worden uitsluitend
vermeld ter informatie en vormen geen
contractuele verplichting. De producent
behoudt zich het recht voor wijzigingen
aan te brengen die hij noodzakelijk acht.
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