SHOWA S-TEX 581

SHOWA S-TEX 581
SHOWAs S-TEX 581 snijbestendige handschoenen combineren
duurzaamheid met comfort. Onze ongeëvenaard
ergonomische handschoenen zijn ontworpen met het oog op
langdurig gebruik en zijn vervaardigd uit zeer flexibele,
nauwsluitende materialen, zodat u met maximale precisie aan
zeer fijngevoelige taken kunt werken. De ademende S-TEX
581 handschoen vermindert transpiratie en verhoogt grip
binnenin de handschoen en de geavanceerde nitrilcoating
zorgt voor meer grip aan de buitenkant.

VOORDELEN
•

Snijbestendig

•

Oliebestendig

•

Extra Grip

•

Slijtvast

•

Ademend

•

Goede beweeglijkheid

•

Naadloos ontwerp

•

Herbruikbaar

•

Nauwsluitend

BRANCHES

Lichtgewicht

•

Microporeuze nitrile coating

•

Voering met Kevlar®

•

Ergonomisch

Bouw

Glas

Snijbestendig

NORMEN & CERTIFICATEN

Cat II

Auto-Industrie

GEVAAR

EIGENSCHAPPEN
•

Mechanisch

VAK & TOEPASSING

EN 388:2016

•

Automotive reparaties en onderhoud

•

Onderhoud

•

4X42E

Gemakkelijke montage van geoliede
stukken

•

Machinebouw

•

HVAC

•

Elektrische iInstallaties

•

Schroevenen spijkers

•

Staalbevestiging

•

Omgang met glas en ramen
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SHOWA S-TEX 581

VERPAKKEN

COATING

MATERIAAL

•

Paar per polybag: 10

•

•

Kevlar

•

Polybags per doos: 12

•

Nylon

•

Paar per doos: 120

•

Polyester

LENGTE

Microporeus nitril

MATEN

•
Naadloos gebreid
materiaal

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

TECHNOLOGIE

235 - 270mm

KLEUR
•

Grijs

•

Zwart

•

S-TEX

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.

NEEM CONTACT OP
SHOWA Interntional | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.com | info@showagroup.eu
© SHOWA GROUP 2021 | All rights reserved

