
SHOWA 6112PF
Bij het ontwerpen van de veelzijdige, biologisch afbreekbare
6112PF handschoen voor eenmalig gebruik stonden
gevoeligheid en beweeglijkheid voorop. Het 4mil/0,10 mm
dikke nitril is ook waterdicht en biedt extreem comfort tijdens
langdurig gebruik. Deze handschoenen zijn goedgekeurd voor
contact met voedingswaren en zijn ideaal voor
voedselbereiding, voor gebruik in laboratoria en bij algemene
reparatie- of onderhoudswerkzaamheden. De 6112PF is
vervaardigd met SHOWA's Eco Best Technology ® en is
daarmee zeer milieuvriendelijk. Bij een laboratoriumproef
bleek dat de handschoen tot wel 82% afbreekt in slechts 386
dagen.

VOORDELEN

• Biologisch afbreekbaar
• Nauwsluitend
• Wegwerphandschoen
• Latexvrij
• Waterbestendig
• Getextureerde vingertoppen

BRANCHES

Auto-Industrie Bouw

Voedselveilige
Handschoenen

Mijnbouw

Farmaceutische
Industrie

   

EIGENSCHAPPEN

• Eco Best Technology® (EBT)
• Ergonomisch
• Lichtgewicht
• Niet ondersteund
• Poedervrij

GEVAAR

Chemisch    
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NORMEN & CERTIFICATEN

Cat III 

2777

EN ISO 374-
1:2016/Type B 

KPT 

EN ISO 374-5:2016 

VIRUS

 

 

VAK & TOEPASSING

• Omgang met complexe onderdelen
• Gemakkelijke montage van geoliedestukken
• Machinebouw
• Coatings voorbereiding
• Loodgieterswerk
• Schuren
• Levensmiddelen, verpakking enafhandeling
• Foodservice / foodvoorbereiding
• Graan- en zetmeelproducten,gemalen

producten
• Diervoederproductie
• Gevogelte, vlees & zeevruchtenverwerking
• Wassen en reinigen
• Nutsbedrijven
• Farmaceutica en API

VERPAKKEN

• Dispensers per doos: 10
• Handschoenen per

dispenser: 100
• Handschoenen per doos:

1000
• Verpakkingsinformatie -

XXL-formaat: 90 gloves per
dispenser

DIKTE

0.10 mm

LENGTE

240 mm

COATING

• Nitril

MATEN

6/XS | 7/S | 8/M | 9/L | 10/XL |
11/XXL

KLEUR

• Zwart

MATERIAAL

• Single use

TECHNOLOGIE

• Eco Best
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GEBRUIKERSHANDLEIDING

Handschoenen beschermen tegen de getoonde chemische en
mechanische gevaren. Gebruik geen handschoenen die tekenen van
slijtage vertonen. Reinig, indien nodig, de buitenkant van de
handschoenen onder stromend water. Gooi gebruikte handschoenen
weg volgens de plaatselijk geldende regelgeving. Draag geen
handschoenen als er risico bestaat op aanraking met bewegende
machinedelen.

DISCLAIMER

De beschrijvingen, kenmerken,
toepassingen en foto’s worden uitsluitend
vermeld ter informatie en vormen geen
contractuele verplichting. De producent
behoudt zich het recht voor wijzigingen
aan te brengen die hij noodzakelijk acht.
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