
PSP 18-590
Winter Cut D Impact Pro

OMSCHRIJVING 
De PSP 18-590 Winter Cut D IP Pro is een snijbestendige winter-
handschoen met een dubbelgevoerde liner. De buitenste liner is 
een 13G HPPE liner zonder glas of staal. De binnenste voering is 
een 10G geruwde acryl voering waardoor de hand lekker warm 
blijft. De palm is voorzien van een speciale Nitrile foam coating 
en hierdoor uitermate geschikt voor werken in olie-achtige en 
natte omstandigheden. Deze speciale Nitrile foam coating heeft 
een extreem hoge schuurweerstand, wat u van deze robuuste 
handschoen ook mag verwachten. 

De TPR Impact Protection (IP) op de rug van de handschoen be-
schermt uw hand en vingers tegen stoten en impact van buitenaf. 
Hierdoor is deze handschoen uitermate geschikt voor sloop-
werkzaamheden, werkzaamheden in de offshore en (steiger)
bouw, waar een hoge protectie nodig is. Verder is de handschoen 
voorzien van een water- en vuilafstotende coating waardoor uw 
handen langer schoon en droog blijven. Het extra lang manchet 
zorgt voor een hogere protectie aan de pols. 

Artikel PSP 18-590 is getest en gecertificeerd conform de  
Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen  
EN ISO 21420:2020 / EN511, EN388:2016, waaronder ook de  
internationale ANSI standaard.

EIGENSCHAPPEN 
 Snijweerstand volgens ISO 13997: uitslag D
  Dubbelgevoerde liner: buitenste liner: 13G HPPE liner (zonder 
glas of staal), binnenste liner: 10G geruwde acryl voering
 Nitrile foam coating 
 TPR impact protection (P)
  Water- en vuilafstotende coating
 Extra lang tricot manchet
  Ademend
  Goede grip olie-achtige en natte omgevingen 
  Multifunctioneel inzetbaar
  Goede vingergevoeligheid
  Hoge schuurweerstand en hoge scheurbestendigheid
  Keuringen conform: EN ISO 21420:2020 / EN388:2016 / 
EN511 en ANSI standaard

CERTIFICERINGEN

TOEPASSINGEN
Koude werkomgevingen | Sloopwerkzaamheden | Assemblage 
Offshore | (Steiger)Bouw | Grond-, weg- en waterbouw | Staal- 
industrie | Transport & logistiek | (Petro-)chemische industrie

Schuurweerstand = 4 
Snijbestendigheid = X
Scheurbestendigheid = 4
Perforatieweerstand = 3
Cut ISO 13997 = D 
Impact protection: P 

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal Liner: HPPE (zonder staal en glasvezel)  
+ geruwde acryl voering
Coating: Nitrile foam 
Impactbescherming rug: Thermo Plastic Rubber

Kleur Grijs - Zwart - Blauw/Oranje

Lengte (mm) 220-260 Afhankelijk van de maat

Manchet Extra lang elastische, gebreide pols

ORDER DETAILS

Maat Artikelnummer Verpakkingseenheid

09 / L 2.01.18.590.09 6 x 12 (72 paar)

10 / XL 2.01.18.590.10 6 x 12 (72 paar)

11 / XXL 2.01.18.590.11 6 x 12 (72 paar)

Cut ISO 13997: De letter A t/m F geeft de snijweerstand volgens ISO 13997 aan.  
X = controle niet uitgevoerd of niet toepasbaar.
Impact protection: P, bescherming tegen stoten.

**Let op! De mate van bescherming is afhankelijk van de gebruikte coating.
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