
SHOWA 406
SHOWA's 406 waterafstotende handschoenen zijn ontworpen
om de handen te beschermen tegen vloeistoffen en vrieskou
om zo optimaal comfort te bieden in zware omstandigheden.
De slimme isolatie houdt uw handen warm en droog en
vermindert zelfs transpiratie in de handschoen om zo
uitstekende grip en vingergevoeligheid te borgen. Zelfs in
natte omstandigheden geniet u van zeer precieze controle
dankzij het reliëfpatroon van de handschoen, terwijl u uw
handen gemakkelijk blijft bewegen dankzij het soepele
materiaal.

VOORDELEN

• Waterbestendig
• Verhoogde zichtbaarheid
• Beschermt tot -30°C
• Ademend
• Slijtvast
• Thermische isolatie

BRANCHES

Bouw Voedselveilige
Handschoenen

Mijnbouw Opslag En
Distributie

EIGENSCHAPPEN

• Fluorescerend
• Geïsoleerd
• Reliëfpatroon voor extra grip
• Dubbele coating van natuurrubberlatex

GEVAAR

Koud    

NORMEN & CERTIFICATEN

Cat II  EN 388:2016 

2131X 

EN 511:2006 

010 

EN 420:
2003+A1:2009 

 

VAK & TOEPASSING

• Metselen
• Loodgieterswerk
• Wassen en reinigen
• Zwembad-/vijveronderhoud
• Verzending/ontvangst
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VERPAKKEN

• Paar per polybag: 5
• Polybags per doos: 12
• Paar per doos: 60

LENGTE

250 - 295mm

COATING

• Latex
• Latex foam

MATEN

7/M | 8/L | 9/XL | 10/XXL

KLEUR

• Oranje
• Zwart

MATERIAAL

• Vaste geïsoleerde acryl
• Nylon
• Polyester
• Naadloos gebreid

materiaal

TECHNOLOGIE

• BREATHEX FOAM

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Handschoenen beschermen tegen de getoonde chemische en
mechanische gevaren. Gebruik geen handschoenen die tekenen van
slijtage vertonen. Reinig, indien nodig, de buitenkant van de
handschoenen onder stromend water. Gooi gebruikte handschoenen
weg volgens de plaatselijk geldende regelgeving. Draag geen
handschoenen als er risico bestaat op aanraking met bewegende
machinedelen.

DISCLAIMER

De beschrijvingen, kenmerken,
toepassingen en foto’s worden uitsluitend
vermeld ter informatie en vormen geen
contractuele verplichting. De producent
behoudt zich het recht voor wijzigingen
aan te brengen die hij noodzakelijk acht.
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