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SHOWA 240, vervaardigd uit vlam- en snijbestendige

materialen, is de ultieme bescherming tegen vlamboog

in risicovolle sectoren.

 

EIGENSCHAPPEN

● Coating handpalm van neopreen sponsrubber op voering van

Kevlar®-, modacryl-, glasvezel

● Voering: 13 gauge naadloos kevlar-/modracryl-/ glasvezel breiwerk

● Coating: neopreen sponsrubber

● Grip: soepel

 

VOORDELEN

● Combinatie van vlamboog- en snijbescherming

● Bescherming tegen vlamboog: vlamboog niveau 2

● Kevlar-voering biedt een hoge mate van bescherming tegen

snijwonden: EN 388 niveau 5

● Vlakke neopreen dompelcoating voor uitstekende grip

● Materiaal biedt sterke mechanische weerstand

● Coating handpalm van neopreen sponsrubber

● Vlamwerende materialen 

 

BRANCHE

Lucht- en zeehavens

Bouw

Glas

Productie

Metallurgie

Nutsbedrijven

 
IDEALE TOEPASSINGEN

● Werken met zware apparatuur

● Bevestigen van glas en ramen

● Goten en dakafvoer

● Staalvlechten

● Bottelarij

● Inblikken van conserven

MATERIAAL

● Glasvezelbreiwerk

● Kevlar

● Modacryl

● Naadloos breiwerk

BEKLEDING

● Neopreen sponsrubber

NORMEN

Cat. II

 0321 

EN 388:2003

3531

EN 407

42212X
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VERPAKKING

● 12 Paar per polybag

● 6 Polybags per doos

● 72 Paar per doos

MATEN

● 7/S

● 8/M

● 9/L

● 10/XL

● 11/XXL

KLEUR

● Grijs met zwarte handpalm

 

JE BENT MISSCHIEN OOK GEÏNTERESSEERD IN

SHOWA

230

MATERIAAL

HPPE 

BEKLEDING

Sponge nitrile

CATEGORIE

Snijbescherming

 

 
SHOWA

250

MATERIAAL

Aramid knit

BEKLEDING

Sponge nitrile

CATEGORIE

Snijbescherming

 

GEBRUIKERSINSTRUCTIES

Niet gebruiken als er chemische, elektrische, thermische of combinatie

van vernoemde risico's zijn. Wassen op 40 °C met een neutraal

detergent. De prestatieniveaus overeenkomstig norm EN388

behouden na 3 wasbeurten, onderworpen aan afwijkingen gekoppeld

aan de huidige gebruiksomstandigheden. De prestatieniveaus zijn van

toepassing op de handpalmzijde. Bewaren op een donkere en droge

plaats.

 
DISCLAIMER

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.
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