Handschoenen | Snijbestendig

THORMAS Handschoen Cut D LDMF
● Ontwikkeld voor een brede range van Industriële toepassingen met de hoogste EN 388 classificatie voor
schuurbestendigheid in combinatie met een extreem laag DMF gehalte in de PU coating. De Cut D LDMF
handschoen geeft de gebruiker in een ongeëvenaarde bescherming, duurzaamheid en flexibiliteit. De unieke
lage DMF PU coating is ontwikkeld om een betrouwbare grip, lage afgifte van DMF, en een langdurige
gemoedsrust voor gebruiker en bedrijfsleiding te garanderen.
SPECIAL FEATURESOpen rug voor uitstekende luchtdoorlatendheid
● Elastische gebreide manchet voor een goede pasvorm en ter voorkoming van het binnendringen van vuil
en gruis in de handschoen
● Een stevige grip op droge tot licht vette onderdelen voor veilige handelingen in verschillende omgevingen
● PU coatingUitzonderlijke elasticiteit, flexibiliteit en tactiel gevoel. Comfortabel en een unieke grip zonder een
kleverig gevoel
● Een goede weerstand en bescherming tegen snijden en schuren
● Zeer lage afgifte van minuscule deeltjes verminderd het risico op besmetting
● Bied een uitstekende weerstand tegen snij- en schaafwonden, slijtage, olie en brandstoffen
[/ul2]
● IDEAAL VOORLogistiek, Magazijn en Werkplaatsen
● Bedrading, Onderhoud en assembleren van HVAC componenten
● Automotive en Metaalbewerking
● Constructie, Bestrating en Tegelzetten
● Werken met ruwe of scherpe onderdelen/gereedschappen/materiaal
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Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na
verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies.
ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.
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