
Product code klant 97270 - 97274

Omschrijving JACKSON SAFETY* G40 Latex Coated 
Handschoenen - Handspecifiek / grijs/zwart

Overzicht 
Productgegevens

31/01/2017

Status On Sale

Productinformatie

Productomschrijving

Assortiment Handschoenen om uw handen te beschermen tegen mechanische risico's, stellen u in staat om veilig te werken 
en helpt de kosten te verminderen.

Ideaal voor: PBM categorie 2 bescherming, warmtebestendigheid en uitstekende grip voor zware taken in mechanische, 
fabricage en constructie omgevingen, zonder breken of scheuren.

Verkrijgbaar als: handspecifieke, wasbaar handschoenen per paar in vijf maten met gekleurde manchetten, met latex 
gekreukte afwerking voor een uitstekende grip en naadloos gebreide polyester achterkant, is ademend bij langdurig gebruik.

Inhoud collo 5 Pakken  x 12 Paren   =  60 Paren  

Buitenverpakkings-
materiaal

Papier

Commodity Code 61161020

Verpakking Configuratie
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Verpakking en pallettisering

Code/maat ITF Code EAN Barcode Afmeting collo 
(LxBxH)(cm)

Netto/Bruto 
Gewicht 
(kg)

Type 
pallet

Pallet LxBxH 
(m)

Colli per 
pallet

Inner 
Gross 
Weight 
(Kg)

97270-7 10036000972709 036000972702 50 x 27 x 20 5.206/5.64 E5 1.20 x 0.80 x 1.35 6 x 6 =36

97271-8 10036000972716 036000972719 50 x 27 x 20 5.256/5.69 E5 1.20 x 0.80 x 1.35 6 x 6 =36

97272-9 10036000972723 036000972726 50 x 27 x 20 5.52/5.96 E5 1.20 x 0.80 x 1.35 6 x 6 =36

97273-10 10036000972730 036000972733 50 x 27 x 20 6.12/6.56 E5 1.20 x 0.80 x 1.35 6 x 6 =36

97274-11 10036000972747 036000972740 50 x 27 x 20 6.816/7.25 E5 1.20 x 0.80 x 1.35 6 x 6 =36

Features and Benefits

Features Benefits

EN 407 X2XXXX Helpt om kruisbesmetting in de voedselverwerking en licht industriële 
gebieden te verminderen

EU Waarde van 4 voor Scheurweerstand Consistentie en betrouwbaarheid, Contact warmte 100 graden C voor 
> 15 seconden.

Uitstekende grip droog EN 14126 , EN ISO 14116:2008 Index 1 , EN1073-2

Vervaardigd om latex eiwitniveaus te minimaliseren Garandeert kwaliteit van productieproces
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LatexvrijNee NeeSteriel

ToepassingAlgemeen gebruik IndustrieelBelangrijkste type beveiliging

GepoederdNee NeeAmbidextreus

CoatedLatex Gecoate handpalmMateriaal

CoatingSeamless Knitted 
Polyester

LatexVoering

Chlorinatedgrijs/zwart N.v.t.Kleur

Vorm handschoen10 Hand specifiekDikte garen

160 - 240 mmLengte

Product Configuration

Oplossing

Safer Workplace

We weten dat de veiligheid van het personeel een topprioriteit voor u 
is. U kunt op onze oplossingen vertrouwen om hen, hun omgeving en 
uw belangrijke werk te beschermen.

Productive Workplace

Het succes van uw bedrijf is afhankelijk van uw werkefficiëntie. 
Daarom zijn onze oplossingen ontworpen om u te helpen uw 
productiviteit te verbeteren. 

Standard RE

EN 388:2003

Deze norm is ontwikkeld voor de beoordeling van de weerstand van 
een materiaal of lagen materiaal tegen mechanische gevaren als 
gevolg van schuren, snijden en perforeren. Voor ieder van deze 
eigenschappen omvat de testprocedure een aparte test en het pres

EN 407: 2004

Bescherming tegen hitte. Deze norm specificeert de testmethoden, 
algemene vereisten, thermische prestatieniveaus en de productie van 
handschoenen ter bescherming tegen hitte en/of vuur. (a) 
Ontvlambaarheid (b) Contacthitte, (c) Geleidingshitte, (d) Strali

CE Mark

Eenvoudig - CAT I, Gemiddeld - CAT II of Complex - CAT III

Internationale normen en symbolen

Verkoopeenheid Max gewicht(kg)Collo 7.98

Afmeting collo (LxBxH)(cm) Binnenverpakkingsmater
iaal

50 x 27 x 20 Papier

Verpakking

Het open-boek pictogram geeft aan 
dat de gebruiker de 
GEBRUIKSINSTRUCTIES moet 
lezen en begrijpen voordat het 
kledingstuk gebruikt wordt.

Tegen hitte en radioactieve bronnen 
beschermen.

Droog houden. Op een koele, droge 
plaats bewaren.

5 keer op 40°C wassen in een 
huishoudelijke wasmachine met 
standaard wasmiddelen.

Instructions
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Informatie

Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om het risico van de uit te voeren taak te beoordelen en daarbij de juiste keuze voor de persoonlijke 
beschermingsmiddelen te bepalen. De fabrikant, Kimberly-Clark, accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor een onjuiste keuze of onjuist gebruik van 
persoonlijke beschermingsmiddelen, getoond in deze brochure. Alle zorgvuldigheid is in acht genomen om ervoor te zorgen dat de informatie in deze brochure zo 
nauwkeurig mogelijk was op het moment van publicatie. Desondanks kunnen er fouten zijn ontstaan; de wetgeving inzake persoonlijke beschermingsmiddelen is 
bovendien voortdurend onderhevig aan verandering. Het kan zijn dat er tijdens de levensduur van deze brochure wijzigingen zijn opgetreden. De specificaties 
voor de producten kunnen derhalve ook wijzigen. We raden u aan contact met ons op te nemen via INFOFAX als u vragen hebt over de getoonde producten of de 
geschiktheid ervan voor een bepaalde taak. Gebruikte persoonlijke beschermingsmiddelen dienen altijd op de juiste en veilige wijze te worden weggegooid 
overeenkomstig Europese, nationale en lokale milieuvoorschriften.

Infofax gegevens infofax@kcc.com Websites www.kcprofessional.nl

Opslagcondities Droog bewaren. Opslaan op 
een koele droge plaats en 
beschermen tegen blootstelling 
aan direct zonlicht, intens 
kunstmatig licht of blootstelling 
aan bronnen van straling of 
ozon.

Duurzaamheid Dit product heeft een houdbaarheid van 
vijf jaar vanaf de datum van 
vervaardiging.

Nummer Klantenservice Voor verdere informatie gelieve contact op te nemen met Customer Service tijdens normale 
kantooruren  0318 697691

Land van Oorsprong Sri Lanka
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