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Productnaam: Kelfort® werkhandschoenen KEL-GRIP Winter
Opgesteld door:

EG

Bekrachtigd door:

LB

Het product:

De Kelfort® werkhandschoenen KEL-GRIP WINTER bieden de
handen of delen van de handen bescherming tegen mechanische
risico’s.

De toepassing:

Deze werkhandschoenen zijn ideaal voor gebruik in de bouw,
industrie, constructie, voor ophalen huisvuil, gemeentelijk en
openbare diensten, bagageverwerking en transport.

Eigenschappen:

-

Leveringsvorm:
Kleur:
Maten:
EAN-codes:

Een naadloos gebreide acryl wintervoering met een latex palm.
Comfortabele pasvorm.
Goede schuur- en scheurweerstand.
De ademende rugzijde van hand en vingers zorgen voor een
goede ventilatie en een verhoogde flexibiliteit.

Grijs/oranje.
Maat 9/L t/m 11/XXL.
1526473 => maat 9/L
1526473 => maat 9/L
1526473 => maat 9/L
1526474 => maat 10/XL
1526474 => maat 10/XL
1526474 => maat 10/XL
1526475 => maat 11/XXL
1526475 => maat 11/XXL
1526475 => maat 11/XXL

=> 8714678054136 (paar).
=> 8714678114960 (zak à 12 paar).
=> 8714678074523 (doos à 72 paar).
=> 8714678054143 (paar).
=> 8714678114991 (zak à 12 paar).
=> 8714678074530 (doos à 72 paar).
=> 8714678112546 (paar).
=> 8714678115004 (zak à 12 paar).
=> 8714678113598 (doos à 72 paar).
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Productnaam: Kelfort® werkhandschoenen KEL-GRIP Winter

Verpakking:
Omverpakking:
Inhoud doos:
Afmetingen doos:

Per paar verpakt.
Gebundeld per 12 paar.
72 paar.
61 cm x 40 cm x 45 cm (l x b x h).

Waarschuwing:

Deze handschoenen zijn ontworpen om de handen of delen van de
handen te beschermen tegen mechanische risico’s. Gebruik deze
handschoenen niet bij chemische producten. De handschoenen
mogen niet gebruikt worden bij het werken met gekartelde tanden
van messen wanneer de kans bestaat dat de handschoenen worden
gegrepen door bewegende delen als ze beschikken over een hoge
scheurweerstand. Of bij het werken met open vuur wanneer de
uitslag 1 of 2 is onder A van EN 407. Voor zover bekend, bevatten
deze handschoenen geen bestanddelen die allergieën kunnen
opwekken.

Opslag:

De handschoenen dienen op een koele, droge en vorstvrije plaats te
worden bewaard in de originele verpakking. Stel de handschoenen
niet bloot aan direct zonlicht. Let erop dat de verpakking en de
handschoenen bij het versturen niet beschadigd worden.

Onderhoud en reiniging:Wanneer de handschoenen zichtbaar vervuild zijn, dan kunt u deze
reinigen met een vochtige doek. Laat goed drogen. Wanneer u ziet
dat een handschoen of de coating van een handschoen beschadigd
is, dient u de handschoenen te vervangen door een nieuw paar. De
handschoenen zijn niet wasbaar. Kelfort verwerpt elke
aansprakelijkheid indien de producten zijn gereinigd in de
wasmachine.
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Productnaam: Kelfort® werkhandschoenen KEL-GRIP Winter

Technische gegevens:
Materiaal:
Temperatuursbestendigheid:
Keuringsnorm:

Notified body:

Zie ook:

Een acryl drager met een latex palm.
+5 °C tot +40 °C.
CE-gekeurd conform norm EN 388:2016 (klasse 2242X) en
EN 511:2006 (klasse X2X) (89/686/EEC) alsmede EN
420:2003+A1:2009 (2016/425/EU).
De aangemelde instantie CTC, Lyon, France, www.ctcgroupe.com
(Notified Body 0075) heeft een controletest uitgevoerd en het
volgende certificaat verstrekt: 0075/2974/162/05/19/1425 (02-052019) dat geldig is tot 2 mei 2024.
Conformiteitsverklaring, zie QR-code.

