CHM Chem Master
Zonder voering, katoenvlokken
Neopreen over natuurlijke
rubbercoating
BESCHRIJVING
•
Volledige coating
• Opgerolde rand
• Tractorprofieloppervlak
• Zonder speciale behandeling
• Coating slijtage-indicator
• Beschikbaar per paar in polybag met oogje
VOORDELEN
• Een soepele handschoen die zweet absorbeert
• Beschermt de hand tegen een uitgebreidere reeks chemicaliën
• Ondoordringbaar voor werken in vochtige of vettige
omgevingen
• Rand voorkomt dat er vuil in de handschoen komt
• Oppervlak biedt goede grip en natte stoffen kunnen worden
afgestoten
• Minimale allergierisico's
• Blauwe vlekken zichtbaar als de coating beschadigd is.
• Verpakking die u helpt het juiste model te vinden in etalages
• Pols goed beschermd
• Minder snel vuil wordende kleur
VERKRIJGBARE MATEN

AANBEVOLEN VOOR DEZE RISICO'S:

Grip

7 • 8 • 9 • 10

LENGTE
Afhankelijk van de maat, in mm (vlak)

Chemische bescherming

305

VERPAKKING
Paren per zak/doos

AANBEVOLEN VOOR DEZE SECTOREN:

KLEUR VAN VOERING/COATING

Automobiel

12/144
Blauw/zwart

DIKTE
in mm

chemisch bestendig

0,66

Metaalbewerking
GEBRUIKSRICHTLIJNEN
• Bewaren uit de buurt van licht en vochtigheid
• Spoel alvorens deze uit te trekken de handschoenen af in stromend water.
Gebruik indien nodig een neutraal detergent
• Draag geen handschoenen indien er risico is op contact met bewegende
machineonderdelen.
• Mogelijke allergenen: carbamaat en latex uit natuurlijk rubber

89/686/CEE
Cat.III

EN 388 - 2003

SCHUURBESTENDIGHEID SNIJBESTENDIGHEID
01234
012345

EN 374-2 - 2003

EN 374-3 - 2003

SCHEURBESTENDIGHEID PERFORATIEBESTENDIGHEID
01234
01234
0123

2021

EG-conformiteitverklaring
afgeleverd door de aangemelde instantie
0321
SATRA House - Rockingham Road, Kettering - Northampshire NN16 9JH - Groot-Brittannië

SHOWA BEST GLOVE

Tour Franklin - La Défense 8 - 92042 Paris La Défense Cedex - France
Tel. +33 (0)1 55 62 14 20 - Fax +33 (0)1 55 62 14 29
info@showabestglove.eu - www.showabestglove.eu
De beschrijvingen, kenmerken, toepassingen en foto's zijn louter informatief en vormen geen contractuele verbintenis.
De fabrikant behoudt zich het recht voor de wijzigingen aan te brengen die hij nodig acht.

[ Bijgewerkt 21/06/12 ]

