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DURACoil

HANDSCHOENENSERIE
C/A3 snijbestendigheid tegen
een zeer scherpe prijs

SHOWAgroup.eu

STEL JE VOOR WAT JE ALLEMAAL KUNT DOEN

MET EEN GECONSOLIDEERDE SERIE

VERANDERING IS
ONVERMIJDELIJK. WIJ
MAKEN HET WAAR.
Sinds de herziening van de PBM-voorschriften in 2016 is er een
daling geweest in de snijweerstandniveaus van producten die
opnieuw gecertificeerd zijn onder de nieuwe normen, over de hele
breedte van de markt. Handschoenen voor algemeen gebruik met
een middelhoog tot laag risico zijn teruggevallen van snijweerstand
5-C/A3 naar 5-B/A2 en lager.
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Door de vele beschikbare informatie over de gewijzigde normen
kunnen gebruikers hun snijbeschermingsbehoeften beter
inschatten. Daardoor is er meer vraag ontstaan naar veelzijdigere
oplossingen die tegen een lagere prijs aan veiligheids- en
comforteisen voldoen. Anderzijds heeft de ‘neerwaartse
concurrentiespiraal’ ertoe geleid dat gebruikers handbescherming
voor algemeen gebruik met een zeer lage snijweerstand dragen:
de voorheen ANSI- en EN 388-niveau 5 waren B/A2. Deze
handschoenen vergroten het risico van verwondingen en brengen
de veiligheid van werknemers in gevaar, wat uiteindelijk een ‘loselose-situatie’ voor de industrie betekent.
Bij SHOWA zien we deze veranderingen als een kans om ons
productaanbod en de relaties met onze klanten serieus te
evalueren. We vroegen onzelf af: willen onze klanten echt de
goedkoopste oplossing voor handbescherming? Of willen ze zo
veel mogelijk waar voor hun geld?
Wij geloven in waar voor geld en dat hebben we waargemaakt.

WAT IS DE NEERWAARTSE
CONCURRENTIESPIRAAL VOOR NIVEAU C/A3?
In het zakelijke inkoopproces is het gebruikelijk dat bedrijven
twee of meer leveranciers benaderen om met elkaar te
concurreren voor de opdracht. De winnaar wordt vaak uitsluitend
bepaald door prijs en kwantiteit. Een paar maanden later kijkt
de winnende leverancier hoe hij zijn winst kan verhogen of
handhaven door meer te besparen, wat vaak neerkomt op
bezuinigingen. Deze bezuinigingen hebben negatieve gevolgen
voor andere concurrenten en de eindgebruiker.

COMBINEER
EN VEROVER

met de nieuwe
DURACOIL
HANDSCHOENENSERIE
SHOWA komt de marktvraag naar een totaaloplossing tegemoet met
een complete reeks van zeven handschoenmodellen met snijweerstand
C/A3, die voor een zeer scherpe prijs de kwaliteit en service van
SHOWA bieden.
De nieuwe DURACoil handschoenenserie is geschikt voor een groot
aantal toepassingen. Deze veelzijdige nieuwe serie consolideert jouw
handschoeneninventaris, voor optimale productiviteit en lagere kosten.
Door de pasvorm, beweeglijkheid en de grip die nodig is voor voor
universele toepassingen te combineren met een verbeterde snijbestendige
liner, zorgen we voor veilige, droge en comfortabele handen. Er zijn geen
excuses meer om geen handschoenen te dragen, of taken nu in een droge,
vettige, olieachtige of natte omgeving worden uitgevoerd.

STEL JE VOOR WAT JE ALLEMAAL KUNT DOEN MET
EEN GECONSOLIDEERDE SERIE
• Verhoog jouw bescherming tegen mechanische risico’s met
snijweerstand C/A3
• Verricht uiteenlopende werkzaamheden in droge, vettige, olieachtige
en natte omgevingen
• Consolideer jouw handschoeneninventaris met een veelzijdige reeks
• Kies uit 7 betaalbare modellen met 4 verschillende SHOWA coatings
• Vergroot de gebruikersacceptatie van PBM’s met ultracomfortabele
handschoenen
• Vertrouw altijd en overal op SHOWA’s kwaliteit en service op
aanvraag
• Verleng de gebruiksduur van je handschoenen met producten van
hogere kwaliteit

DURACOIL IS HET BESTE
VAN TWEE WERELDEN

ULTRACOMFORTABELE UNIVERSELE HANDSCHOENEN MET
DUURZAME SNIJBESTENDIGE EIGENSCHAPPEN VOOR PRECISIEWERK
Belangrijkste kenmerken van de DURACoil-handschoenen:

DURACoil bestaat uit 2 woorden:
1. DURABLE(duurzaam) = de handschoenen
zijn ontworpen voor maximaal comfort en
langdurig gebruik
2. C
 OIL(wikkeling) = de techniek waarbij
vezels in lagen om elkaar heen worden
gewikkeld

• Met multifilament polyester omwikkelde
DURACoil liner, versterkt met HPPE

• Uniek, ergonomisch ontwerp van SHOWA
dat de vorm van de hand volgt

• EN 388:2016 snijweerstand C
• ANSI/ISEA 105-16: A3

• Dubbele bescherming voor universele
toepassingen en snijrisico’s

• 13-gauge naadloos gebreide liner

• 100% kwaliteit en service van SHOWA
• Wasbaar en herbruikbaar

De DURACoil liner wordt gemaakt door
multifilament polyester strak rond een
snijbestendige vezel te wikkelen en deze
dan te versterken met High Performance
Polyethylene (HPPE). Deze techniek is
uiterst belangrijk voor draagcomfort; het
zorgt ervoor dat dat de prikkelende vezels
de huid niet irriteren. Het resultaat is een
hoogwaardig, licht garen, dat comfort,
duurzaamheid en meer snijbescherming
biedt.

Goed bestand
tegen snijden,
vasthaken en
scheuren

Verhoogde
bescherming tegen
mechanische
risico’s voor
algemeen gebruik

Zacht, lichtgewicht
en uiterst
comfortabel
zonder de huid te
irriteren

Uitstekende
pasvorm en
beweeglijkheid

Verhoogde
productiviteit
met duurzame
bescherming voor
universele taken en
snijrisico’s

Consistente
hoge kwaliteit en
ongeëvenaard
serviceniveau

WAT BETEKENT
MULTIFILAMENT?
Een garen met een hoge sterktegraad
dat uit tal van ultradunne strengen of
filamenten bestaat, die ongetwist of
ongeknoopt zijn vervlochten. Dit zijn
ultralichte, zacht aanvoelende garens
die gebruikt worden voor robuuste
producten, zoals airbags,
trossen voor schepen en snaren
van tennisrackets. Typische
voorbeelden van multifilament
zijn microvezel en nanovezel.

DE COATINGS VAN ONZE DURACOIL SERIE
Latex

Microporeus nitril
met reliëf afwerking

Belucht
polyurethaan

Nitril met extra
nitrilfoam op palm

Ongecoat

Versterkt
polyurethaan

ELKE COATING HEEFT ZIJN
KWALITEITEN!

EEN COMPLETE REEKS UNIVERSELE
SNIJHANDSCHOENEN

POLYURETHAAN

Voor de zeven modellen die met het gebreide DURACoil ontwerp worden gemaakt, worden vier
verschillende polymeren gebruikt: polyurethaan, latex, nitrile en nitrilfoam. Dit zijn stuk voor stuk
vlakke dompelcoatings met de uitzonderlijke grip die onze klanten kennen en waarderen. Daarnaast
hebben ze hun eigen, unieke kwaliteiten.
COATING

Polyurethaan
(PU)

Microporeus
elastomeer
kunststof

Latex
Natuurlijk rubber,
hoofdzakelijk
van latex en de
rubberboom

Nitril &
Nitrilfoam
Gevulkaniseerd
synthetisch
antisliprubber

VOORDELEN

• Zeer soepel en elastisch
• Geen latexeiwitten
• Schoon: laat geen deeltjes los zoals andere polymeren
• Goede slijtvastheid
• Goede weerstand tegen olie
• Wordt niet hard bij kou of zacht bij warmte
• Uitstekend ademend dankzij poreuze ventilatie

• Zeer soepel en elastisch
• Goede grip
• Uitstekende scheurvastheid en buigweerstand
• Goede slijtvastheid
• Zeer robuust
• Waterdicht
• Beschermt tegen zwakke zuren, bijtende stoffen, alcohol en
reinigingsmiddelen
• Beschermt tegen virussen en bacteriën

• Uitstekende slijtvastheid en snijweerstand
• Drie keer zo hoge perforatieweerstand als latex
• Goede mechanische prestaties
• Uitstekende grip en weerstand tegen oliën, vetten en
koolwaterstoffen
• Goede weerstand tegen zuren, bepaalde organische oplosmiddelen,
pesticiden, oliën en brandstoffen
• Geen latexeiwitten
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AQL 0.65

3001
4X42C

Coating van polyurethaan foam over
DURACoil liner, versterkt met HPPE

Kenmerken
• Handpalmcoating van belucht polyurethaan foam
• Slijtvastheid niveau 4
• Ademende open rug
• Licht met elastisch gebreide pols

Voordelen
• Coating van polyurethaan foam biedt goede
bescherming tegen oliën en schaafwonden
• Poreuze ventilatie in coating laat de handen
ademen
• Door zijn duurzame eigenschappen laat
polyurethaan niet los en vervormt het niet bij
hoge of lage temperaturen
• Ademende rug van de hand vermindert
transpiratie en houdt de handen droog

JKL

IN COMPLIANCE WITH
21 CFR § 177.2600;
Food contact certificates
available on SHOWAgroup.com

AQL 0.65

3001
4X42C

Coating van wit versterkt
polyurethaan over DURACoil liner,
versterkt met HPPE

Kenmerken
• Handpalmcoating van versterkt polyurethaan
• Witte coating en liner
• Slijtvastheid niveau 4
• Ademende open rug

Voordelen
• Lichte kleur helpt om vervuiling en
verontreiniging te herkennen
• Versterkte polyurethaancoating verbetert
slijtage en oliebestendigheid in vergelijking met
gewone PU
• Uitstekende flexibiliteit en behendigheid voor
nauwkeurige werk
• Ongecoate rug van de hand vermindert
transpiratie en houdt de handen droog

JKL

ONGECOAT
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NITRIL
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AQL 0.65

3001
4X42C

Ongecoate DURACoil liner, versterkt
met HPPE

K
 enmerken
• Ongecoate handpalm
• Witte liner
• Ademend ontwerp
• Licht met elastisch gebreide pols

Voordelen
• Optimale beweeglijkheid en behoud van
vingergevoel
• Lichte kleur helpt om vervuiling en
verontreiniging te herkennen
• Grote bewegingsvrijheid voor de hele hand
• Geen irritatie door naden die in contact komen
met de huid

JKL

IN COMPLIANCE WITH
21 CFR § 177.2600;
Food contact certificates
available on SHOWAgroup.com

AQL 0.65

Latexcoating over DURACoil liner,
versterkt met HPPE
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IN COMPLIANCE WITH
21 CFR § 177.2600;
Food contact certificates
available on SHOWAgroup.com

AQL 0.65

Coating van microporeus nitril over
DURACoil liner, versterkt met HPPE

Kenmerken
• Handpalm met waterdichte latexcoating
• Met ruwe structuur afgewerkte handpalm
• Ademende open rug
• Licht met elastisch gebreide pols

Voordelen
• Latexcoating beschermt de handpalm en
vingers tegen vloeistoffen, uitsteeksels en
schaafwonden
• Ademende rug van de hand vermindert
transpiratie en houdt de handen droog
• Ruwe structuur op de handpalm zorgt voor
uitzonderlijke grip
• Licht en duurzaam met uitstekende
scheurvastheid en buigweerstand

Kenmerken
• Coating van microporeus nitril met
reliëfafwerking van de handpalm
• Slijtvastheid niveau 4
• Ademende open rug
• Licht met elastisch gebreide pols

Voordelen
• Coating van microporeus nitril beschermt
de hand tegen vetten, koolwaterstoffen
en schaafwonden met behoud van
luchtigheid
• Reliëfafwerking van de nitril handpalm
verspreidt olie voor meer grip en
duurzaamheid in licht olieachtige
omgevingen
• Ademende rug van de hand vermindert
transpiratie en houdt de handen droog
• Goede weerstand tegen perforaties en
kerven op de vingers en handpalm

3001
4X42C
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EN455
MEDICAL
DEVICE

IN COMPLIANCE WITH
21 CFR § 177.2600;
Food contact certificates
available on SHOWAgroup.com

Coating van nitrilfoam
over driekwart
gedompeld nitril,
over DURACoil liner,
versterkt met HPPE

Kenmerken

EN 374-2
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Cat.
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374-3

AQL 0.65
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388

3001
4X42C

Coating van nitrilfoam
over volledig
gedompeld nitril,
over DURACoil liner,
versterkt met HPPE

Kenmerken

• Coating van driekwart
gedompeld nitril met extra
nitrilfoam afwerking op de
handpalm en vingers

• Coating van volledig
gedompeld nitril met extra
nitrilfoam afwerking op de
handpalm en vingers

• Nitrilfoam voor slipvaste grip

• Nitrilfoam zorgt voor
slipvaste grip

• Slijtvastheid niveau 4
• Licht met elastisch gebreide
pols

Voordelen

• Slijtvastheid niveau 4
• Licht met elastisch
gebreide pols

• Nitrilfoam coating beschermt de hand tegen oliën
en schaafwonden met behoud van de ademende
eigenschappen
• Goede weerstand tegen schaafwonden, perforaties en
kerven op de vingers en handpalm
• Optimale grip onder natte en olieachtige omstandigheden
• Vloeistofdicht tot rand van gecoat oppervlak: volledige
bedekking van hand en pols

JKL

EEN DURACOIL HANDSCHOEN VOOR ELKE TOEPASSING

COATING

DURACoil product

ONGECOAT

546X

POLYURETHAAN

546

WIT VERSTERKT
POLYURETHAAN

546W

NATUURLIJKE
LATEX
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MICROPOREUS
NITRIL

386

NITRILFOAM
OVER DRIEKWART
GEDOMPELD NITRIL

576

NITRILFOAM
OVER VOLLEDIG
GEDOMPELD NITRIL

577

Slijtvast

Rijtwonden en
Uitsteeksels

Duurzaamheid en
Vingergevoel

Droge en slijtvaste
omgevingen, hantering
van composieten

Montage van scherpe
metalen onderdelen en
componenten

Hantering van
onderdelen en
montage in droge
omgevingen

De strategische benadering van de hieronder te zien geconsolideerde
handschoenenserie omvat alle benoemde toepassingskansen, zonder uitzondering.
Grip en Hantering

Algemeen onderhoud
en logistiek

Grip onder Natte en Olieachtige Omstandigheden
Hantering van
onderdelen en
montage in vochtige
omgevingen

Montage en hantering
van voorwerpen en
onderdelen met scherpe
randen in licht vettige en
olieachtige omgevingen

Montage en hantering
van voorwerpen en
onderdelen met scherpe
randen in zeer olieachtige
omgevingen
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