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Technisch Informatieblad
Algemeen
Artikelnummer:

53200#

Omschrijving:

Polyester Voorbewerkingshanschoenen

Maat
M (9)
L (10)
XL (11)

Art. Nr.
532000
532002
532004

Kleur
Wit
Zwart
Blauw

Specificaties
Materiaal:
Kleur:
CE Markering:

Grijs met gekleurd boord voor maatindicatie
Polyester met polyurethaan coating op de vingers en handpalm
0075

Persoonlijk Beschermingsmiddel (PBM): Categorie II volgens Europese richtlijn 2016/425.
Het product voldoet aan de volgende standaarden:
EN 420:2003+A1:2009
Beschermende handschoenen – Alegmene vereisten en testmethodes.
EN 388:2016
Beschermende handschoenen tegen mechanische risico’s
Prestatieniveau: Level 5
Resultaten van mechanische testen in relatie tot EN388:2016. De testresultaten refereren alleen aan de handpalm.

3121X

Schuurweerstand
Snijweerstand
Scheurweerstand
Perforatieweerstand
Snijweerstand EN ISO 13997

3
1
2
1
X

X houdt in dat de handschoen niet getest is op deze risico’s.

(Laagste waarde = 1, Hoogste waarde = 4)
(Laagste waarde = 1, Hoogste waarde = 5)
(Laagste waarde = 1, Hoogste waarde = 4)
(Laagste waarde = 1, Hoogste waarde = 4)
(Laagste waarde = A, Hoogste waarde = F)

Getest door:

CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, France. Referentienummer. 0075

Verpakking:

Per 12 paar in een plastic sleeve; 120 paar in een omdoos.

Opmerkingen
Tijdens het voorbereidingsproces zijn de Colad Polyester Voorbewerkingshandschoenen essentieel. Ze bieden uitstekende
bescherming tegen snijden en krassen tijdens montage, demontage, voorbereiding en lichte schuurwerkzaamheden. Het
polyester materiaal is op de handpalmen en vingers voorzien van een PU coating voor extra grip met behoud van gevoel in de
vingertoppen. De verstevigde vingertoppen garanderen tot wel drie keer meer schuurweerstand dan reguliere polyurethaan
handschoenen. Het duurzame, ademende polyester garandeert een hoog draagcomfort en optimale pasvorm met behoud van
bewegingsvrijheid. De bovenzijde van de handschoenen zijn voorzien van opengewerkt materiaal om ventilatie te garanderen en
transpiratie te voorkomen.

Verzorging en onderhoud: Zowel nieuwe als gebruikte handschoenen moeten voorafgaand aan gebruik nauwkeurig
geïnspecteerd worden om een optimale staat te garanderen. De prestaties van gebruikte en gewassen handschoenen
kunnen afwijken van nieuwe handschoenen. Bewaar de handschoenen op een schone, goed geventileerde plaats buiten
direct zonlicht. De verpakking moet afgevoerd worden volgens geldende plaatselijke richtlijnen, met inachtneming van
recycling indien mogelijk.
Veroudering van PBM’s: De prestaties van de handschoenen zullen niet significant beïnvloed worden mits ze worden
bewaard onder de juiste bovengenoemde omstandigheden.
Niet geschikt tijdens lassen en zwaar schuurwerk.

Ontwikkelt door:

EMM International BV
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Nederland
T +31(0)38 467 66 00
www.emm.com www.colad.co
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