JACKSON SAFETY*/KLEENGUARD* Handschoenen
G60 Cut Resistant Handschoenen
Alle handschoenen op deze pagina zijn geschikt voor:
• Metaalfabricage
• Het hanteren van glas
• Het hanteren van scherpe voorwerpen
• Het assembleren van auto-onderdelen

Alle handschoenen op deze pagina zijn:
• Ademend en comfortabel
• Verkrijgbaar in vijf maten met kleurcodering aan de manchet
• Goed wasbaar voor een kostenefficiënt gebruik
Alle handschoenen uit dit assortiment hebben:
EN 374-2:2003
• Een ambidextreus ontwerp voor minder afval en betere kostenbeheersing
?
• PBM Categorie II (CE gemiddeld) product geclassificeerd volgens Europese
Richtlijn 89/686/EEG
EN 374-3:2003

EN 388:2003

154x

G60 Cut Resistant Handschoenen
Niveau 5
Uitstekende bescherming tijdens: abcd• Niveau 5 weerstand tegen doorsnijding door combinatie van hoge
specificatie- gemêleerde garens met DYNEEMA®
 processen die een risico vormen
• Naadloos geweven, ademende handschoenen voor hoog comfort
op snij- of rijtwonden aan de
handen van werknemers
• Pluisarm, reduceert procesbesmetting
EN 374-2:2003
EN 374-2:2003

?

EN 374-3:2003

Let bij Cut Resistant Handschoenen op het “with Dyneema®” logo. Dit kleine detail biedt vele garanties.
• Gemaakt met echt Dyneema®. Zo weet u dat de handschoenen zijn gemaakt met echt Dyneema®, de sterkste vezel™ ter
wereld, voor maximale bescherming.
• Koel en lichtgewicht. Doordat deze lichtgewicht handschoenen geen warmte vasthouden, houden ze de handen koel en droog.
Het is net of u geen handschoenen draagt. U zult ze voor langere periodes dragen, waardoor het risico op letsel kleiner wordt.
• Ze beschermen het eindresultaat. Deze handschoenen zijn duurzaam, slijtbestendig en kunnen herhaaldelijk worden gewassen.
Dit verhoogt de levensduur en verlaagt vervangingskosten.
• Een betrouwbare partner. DSM levert niet alleen de Dyneema® vezel, maar biedt ook technische expertise.
• Een betrouwbare kwaliteit. Voordat een handschoen het “with Dyneema®” logo mag dragen, moet een prototype eerst voldoen
aan de strengste testcriteria.
• Neem geen genoegen met surrogaten. Schrijf handschoenen met het “with Dyneema®” logo voor en bescherm uw
werknemers... en uw bedrijf.
• Ga voor meer informatie naar www.gloves.dyneema.com

Omschrijving

Maat/code
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97280

97290

97300

97310

97320

Inhoud verpakking

Classificatie PBM

EN 388

CAT II

154×

Kleurcode
G60 Niveau 5

1×

× 12

= 12 paar

