Winter Dry Grip Pro

PSP 18-800
OMSCHRIJVING
De PSP Winter Dry Grip 18-800 is een dubbel gevoerde winterhandschoen bedekt met een ¾ gecoate PVC Foam coating.
De buitenste liner is een 13G nylon liner die “water-repellent"
behandeld is, zodat de handschoen droog blijft. De binnenste
liner is een 7G acryl voering waardoor de handen heerlijk warm
blijven. Deze liner is ook nog voorzien van een anti-bacteriële
behandeling. Hierdoor blijven vervelende luchtjes weg en
kunnen bacteriën zich niet verder verspreiden.
De ¾ coating samen met de waterrepellent finish zorgen
voor droge warme handen in koude natte omstandigheden.
De ademende rug zorgt voor goede ventilatie. De PVC Microporeus Foam coating heeft een licht geruwd oppervlak en
heeft hierdoor zeer goede grip in natte omstandigheden.
De handschoen is verder koude getest en gecertificeerd
volgends de EN511 en heeft de EN388 uitslag 3242X. Door
deze uitslagen is deze heerlijk warm en comfortabel. Deze
handschoen staat bekend om zijn uitstekende grip. Geen irritatie door het ontbreken van naden die in contact komen met de
huid. Is zeer geschikt voor de meer eisende gebruiker.
Artikel PSP 18-800 is getest en gecertificeerd conform
de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen
EN420 / EN388:2016 / EN511.

EIGENSCHAPPEN
Dubbele liner
Acryl Fleece Binnen voering
¾ Gecoat met PVC Microporeus foam
Water-reppelent (waterafstotend) behandeld.
Anti-Bacterieel behandeld
Geruwd oppervlak coating
Ademend & comfortabel
Keuringen conform: EN420 / EN388:2016 / EN511

CERTIFICERINGEN
EN 388:2016

3242X

Schuurweerstand = 3
Snijbestendigheid = 2
Scheurbestendigheid = 4
Perforatieweerstand = 2
Cut ISO 13997 = x

EN 511

02X

PRODUCT INFORMATIE
Materiaal

TOEPASSINGEN
Koel- en vrieshuizen | Huisvuil ophaaldiensten | Logistiek |
Industrie | Bouw | Wegenbouw

Allround
heavy duty

Vloeistof
bescherming**

Allround
winter

Snijbescherming

Antibacterieel

ORDER DETAILS

Liner: 13G nylon + 7G 'waterrepellent' acryl

Maat

Artikelnummer

Verpakkingseenheid

Coating: PVC Microporeus foam

08 / M

2.01.18.800.08

6 x 12 (72 paar)

Kleur

Zwart / Zwart

09 / L

2.01.18.800.09

6 x 12 (72 paar)

Lengte (mm)

250-280 Afhankelijk van de maat

10 / XL

2.01.18.800.10

6 x 12 (72 paar)

Manchet

Elastisch, gebreide pols

11 / XXL

2.01.18.800.11

6 x 12 (72 paar)

** Vloeistofbescherming: Let op! De mate van bescherming is afhankelijk van de gebruikte coating.
Cut ISO 13997: De letter A t/m F geeft de snijweerstand volgens ISO 13997 aan. X = controle niet uitgevoerd of niet toepasbaar.
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