SHOWA NSK26

SHOWA NSK26
Deze handschoen voor chemische bescherming biedt
uitstekende bescherming tegen allerhande oplosmiddelen,
oliën en zuren en is zowel soepel als waterdicht. De ruwe
afwerking van het oppervlak zorgt voor uitstekende grip, en
de katoenen voering voert zweet af voor draagcomfort. Een
oogje en een elastisch manchet houden de handschoen op
zijn plaats en zorgen voor een volledige en betrouwbare
bescherming tegen uiteenlopende gevaren.

VOORDELEN

BRANCHES

•

Zuurbestendig

•

Oliebestendig

•

Beschermt de hele arm

•

Robuuste grip

•

Slijtvast

•

Waterbestendig

Chemisch

GEVAAR

EIGENSCHAPPEN
•

100% Nitril

•

Katoenen voering

•

Reliëfpatroon voor extra grip

Chemisch

NORMEN & CERTIFICATEN

Cat III

EN 388:2016

VAK & TOEPASSING

EN ISO 3741:2016/Type B

EN ISO 374-5:2016

•

Chemisch sprayen en behandelen

•

Coatings voorbereiding

•

0598

Voedselveilige
Handschoenen

4111X
EN 420:
2003+A1:2009

JKL

Laboratorium, farmaceutisch &
analyse

•

Spuiterijen

•

Biowetenschappen

•

Water-/afvalwaterbehandeling
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SHOWA NSK26

VERPAKKEN

COATING

MATERIAAL

•

Paar per polybag: 12

•

•

Katoen

•

Polybags per doos: 6

•

Polyester

•

Paar per doos: 72

LENGTE

Nitril

MATEN

•
Naadloos gebreid
materiaal

8/S | 9/M | 10/L | 11/XL

650mm

KLEUR
•

Blauw

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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