SHOWA 381

SHOWA 381
Onze 381 ultra-lichtgewicht handschoenen zijn ontworpen
met het oog op flexibiliteit en comfort, zelfs bij langdurig
gebruik. Het unieke microvezelontwerp weegt slechts 19 g en
heeft vingerdikte van slechts 0,84 mm, waardoor de 381
optimaal gevoel biedt bij delicate projecten. Door de
ultradunne, ademende materialen zult u minder last hebben
van zwetende handen in warme omstandigheden voor hoger
comfort en meer grip.

VOORDELEN
•

Slijtvast

•

Oliebestendig

•

Hoge beweeglijkheid

•

Ademend

•

Flexibel

•

Zeer fijngevoelig

•

Nauwsluitend

•

Latexvrij

•

Herbruikbaar

BRANCHES

Lucht- En
Ruimtevaart

Luchthavens En
Havens

Auto-Industrie

Bouw

Techniek

Mechanisch

Mijnbouw

EIGENSCHAPPEN
•

Dun materiaal bij palm

•

Dunne vingerdikte

•

GEVAAR

Algemeen
Gebruik

In reliëf aangebrachte nitrilcoating met
microporiëen

•

Lichtgewicht

•

Optimaal ontwerp voering

•

Technisch garen

•

Microfiber
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SHOWA 381

NORMEN & CERTIFICATEN

Cat II

VAK & TOEPASSING

EN 388:2016

4121X

•

Omgang met complexe onderdelen

•

Gemakkelijke montage van geoliede stukken

•

Machinebouw

•

Automotive reparaties en onderhoud

•

Bekisting

•

Montage droge en geoliede onderdelen

•

Montage van componenten

•

Voor algemene doeleinden

•

Bediening van zwaar materieel

•

Toezicht

•

Bediening van gereedschap

•

Transporteren

VERPAKKEN

COATING

MATERIAAL

•

Paar per polybag: 10

•

•

Synthetisch garen

•

Polybags per doos: 12

•

Microvezel

•

Paar per doos: 120

LENGTE

Microporeus nitril

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

220 - 270mm

KLEUR
•

•
Naadloos gebreid
materiaal

TECHNOLOGIE
•

Microfibre

Grijs

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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