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Handschoenen voor speciaal gebruik Gedrukt op:  21-05-2014

Handschoenmateriaal
Nitril (Coating- materiaal)•
Interlockkatoen (Voering- materiaal)•
Gelfôm™ (Voering- materiaal)•

Mogelijk schadelijke ingrediënten
Sensibilisators

Natuurrubberproteïnes•

Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd
kunnen  worden door dit ingrediënt in de handschoen en zou
hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen
ontwikkelen.

Reach Verordening 1907/2006
Raadpleeg voor meer informatie de REACH-verklaring op de
Ansell-website.

Eigenschappen
Superieure droge greep•
Superieur comfort•
Zeer goede schuurweerstand•
Zeer goede snijweerstand•
Zeer goede perforatieweerstand.•
Uitstekende beweeglijkheid•
Olie- en vetafstotend•
Trillingdempende eigenschappen: TRM = 0,90; TRH = 0,52
(TR = overdracht van trillingen; M =
middenfrequentiebereik; H = hoog frequentiebereik)

•

EN-testgegevens
Schuurweerstand:
Prestatieniveau 3
Snijweerstand:
Prestatieniveau 2
Scheurweerstand:
Prestatieniveau 2
Perforatieweerstand:
Prestatieniveau 1

Europese conformiteit
Deze handschoenen voldoen aan de vereisten van Europese
richtlijn 89/686/EEG en aan de Europese normen EN 420:2003
+ A1:2009 en EN 388:2003
Ze behoren tot de categorie "Intermediair ontwerp" (=
bescherming tegen middelzware risico's).
EC-type onderzoekscertificaat voor het eindproduct door

Centexbel
Technologiepark 7
B-9052 Zwijnaarde

Toepassing - Gebruiksbeperkingen
Handbescherming
Niet gebruiken tegen vlammen of bij temperaturen &lt; -25°C of
&gt; 100°C.
Niet gebruiken als bescherming tegen chemicaliën; de
handschoen is niet vloeistofdicht.
Voor zover tot nu toe kon worden gemeten, zijn er geen
omstandigheden waarin handschoenen trillingen voldoende
dempen om blootstelling aan trillingen te voorkomen.

Opslag
Verwijderd houden van ozon- en ontstekingsbronnen.
Niet blootstellen aan rechtstreeks zonlicht; bewaren op een
koele en droge plaats.
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g
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Coatingstijl
en -patroon

Manchet- stijl Kleur EN-maat Lengte mm Verpakking

Gesneden en
genaaid

Interlockkato
en
Gelfôm™

Nitril Geïmpregne
erde palm

Velcro® Wit en blauw 8, 9, 10 175 - 190 1 paar per zak; 6
zakken per karton

De handschoen is korter dan de EN-vereisten inzake minimale totale handschoenlengte. Daarom wordt de handschoen omschreven als
&#039;Geschikt voor speciaal gebruik&#039;.
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