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ONZE FILOSOFIE BIJ SHOWA

De mondiale Technische Services en de Klantenservice van SHOWA staan 
klaar om al uw vragen te beantwoorden om u zo in alle gemoedsrust 
een keuze te laten maken. SHOWA beschikt over een eigen R&D en met 
technische en productmanagementteams op strategische locaties over 
heel de wereld kan SHOWA altijd de gewenste onmiddelijke ondersteuning 

aanleveren.

Als premiumservice biedt SHOWA geheel vrijblijvend een uitgebreide 
analyse aan op het gebruik van chemisch bestendige handschoenen, U 
krijgt een gedetailleerd rapport met aanbevelingen op handschoenen op 
basis van gebruik met gevaarlijke chemicaliën. Dit programma is speciaal 
ontworpen met het oog op een kosteneffectieve analyse en volledige 

dekking van de meest recente EN 374-vereisten.

“Onze missie is om de handen van de gebruiker te allen tijde tijdens 
het werk te beschermen en daarbij tegelijkertijd de mogelijkheid te 
bieden om tal van uiteenlopende werkzaamheden uit te voeren. SHOWA 
verstrekt hoogwaardige, duurzame en innovatieve oplossingen dankzij 
een bedrijfsfilosofie van investeringen in onderzoek en ontwikkeling. De 
doelstelling daarbij is om innovatieve handbescherming van de volgende 
generatie aan te kunnen bieden waarbij het comfort van de gebruiker, 

optimale veiligheid en tevredenheid voorop staan.””
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WEET DAT U 
BESCHERMD BENT
Er is GEEN plaats voor veronderstellingen 

waar het gaat om gevaarlijke chemicaliën.

De risico’s die gepaard gaan met chemische stoff en zijn 
talrijk en bij contact met de huid kunnen die brandwonden, 
dermatitis, irritatie en intoxicatie veroorzaken. De huid 
kan door dergelijk contact ernstig worden beschadigd en 
alleen het dragen van handschoenen voorkomt gevaarlijk 
contact met chemicaliën.

Chemische gevaren zijn niet beperkt tot de chemische 
industrie. In tal van verschillende sectoren worden 
personen geconfronteerd met chemische risico’s bij het 
hanteren van oliën, zuren en oplosmiddelen. Dit kan zijn 
bij werk op boorplatformen, het aftappen van modder, 
olie en benzeen uit de zeebodem, of in raffi  naderijen waar 
chemische risico’s nog vaker voorkomen.

Het kiezen van de juiste chemisch bestendige 

handschoenen is nu veel gemakkelijker geworden dankzij 

de lancering van onze nieuw ontworpen, verbeterde 

en bijgewerkte ChemRest-website, de originele en 

allerbeste gids voor chemisch bestendige handschoenen.

Ondersteund door SHOWA’s wereldwijde netwerk van 
productie-, research- en veiligheidsspecialisten biedt 
ChemRest.com deskundige analyses van meer dan 
300 chemicaliën.

“Met slechts enkele klikken kan ik precies vinden wat ik zoek!” 
  – Gloria uit TN

“ChemRest heeft de grootste chemische database die ik ook 
heb gezien!”   

– Isaac uit NY

ZO GEBRUIKT U 

CHEMREST

STAP 5:
Registreer u voor uw gratis account en download uw 
chemische gegevens.

STAP 4:
Zie resultaten voor de desbetreff ende chemische informatie 
en de doorbraaktijd die de geselecteerde chemische stof 
nodig heeft om doorheen de handschoen te dringen.

STAP 3:
Selecteer de chemische stof, het product of CAS-nummer 
en druk op zoeken (meerdere chemicaliën kunnen tegelijk 
worden geselecteerd).

STAP 2:
Zoek ofwel op 1) de naam van de chemische stof ofwel op 
het CAS-nummer waarin u geïnteresseerd bent ofwel op 2) 
de handschoen die u gebruikt.

STAP 1:
Surf naar ChemRest.com en selecteer uw locatie en taal

VIND DE JUISTE 
HANDSCHOEN

ChemRest.com is ‘s werelds eerste gratis, 
uitgebreid zoeksysteem voor chemisch 
bestendige handbescherming. Het 
biedt een intuïtieve navigatie aan, een 
verbeterd zoeksysteem van chemicaliën 
en de mogelijkheid om verschillende 
handschoenen met elkaar te vergelijken. 
Veiligheidsprofessionals kunnen 
profi teren van:

1. Gebruikersvriendelijke chemische 
gids met 300 chemicaliën te uwer 
beschikking.

2. Gratis tests (op verzoek) voor extra 
chemicaliën

3. Toegang tot deskundige chemische 
gegevens en hulpmiddelen op één 
plaats

4. Specifi eke technische ondersteuning

5. Kosteneff ectieve oplossing voor 
handbescherming dankzij de 
nauwkeurige selectie van chemische 
handschoenen en aanbeveling

van de handletsels worden 
veroorzaakt door het 
dragen van de verkeerde 
handschoen

30%
U.S. Bureau of Labor Statistics 2012 

(Amerikaans Bureau of Labor Statistics 2012)


