SHOWA 7555

SHOWA 7555
Deze kobaltblauwe, 0,12 mm dikke en 300 mm lange
wegwerphandschoen van 100% nitril is ontworpen om irritatie
en allergierisico's te verminderen en biedt tevens
bescherming tegen chemicaliën. Deze handschoen is met
chloor behandeld voor extra comfort en een minder kleverig
gevoel. Dankzij het nitril worden uw handen beschermd tegen
de binnendringen van chemicaliën en chemische spatten. De
7555 is vrij van latex, poeder en siliconen om allergische
reacties en huidirritatie te voorkomen.

VOORDELEN
•

Wegwerphandschoen

•

Latexvrij

•

Bestand tegen chemicaliën

•

Waterbestendig

•

Zeer fijngevoelig

•

Lichtgewicht

•

Beschermt de onderarm
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EIGENSCHAPPEN
•

100% Nitril

•

Siliconenvrij

•

Gechloreerd

•

Poedervrij

•

Afwerking met structuur

GEVAAR

Chemisch

Wegwerp
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SHOWA 7555

NORMEN & CERTIFICATEN

Cat III

EN ISO 3741:2016/Type C

0493

VAK & TOEPASSING

EN ISO 374-5:2016

JK

VERPAKKEN

COATING

•

•

Dispensers per doos: 20

•
Handschoenen per
dispenser: 50
•
1000

Handschoenen per doos:

DIKTE
0.12 mm

•

Omgang met complexe onderdelen

•

Gemakkelijke montage van geoliede
stukken

•

Spuiterijen

•

Horeca

•

Nooddiensten

•

Medisch

•

Cytostatica

•

Laboratorium, farmaceutisch & analyse

•

Farmaceutica en API

MATERIAAL

Nitril

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

KLEUR
•

Blauw

LENGTE
300 mm

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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