Hand
Bescherming

HAND BE
Introductie
Handen en onderarmen zijn nog steeds de lichaamsdelen met het grootste aandeel
verwondingen. Dit is één van de redenen waarom North Safety Products besloten heeft, de
productgroep handbescherming verder te ontwikkelen en uit te breiden, om zo de
gebruikers de best mogelijke bescherming te bieden tegen gevaren op de werkvloer.
Tevens is het doel van het North assortiment handschoenen een goed prijs/kwaliteitsniveau voor een groot aantal toepassingen aan te bieden.
In deze catalogus treft U ons voorraadassortiment veiligheidshandschoenen aan,
alsmede enige algemene informatie met betrekking tot het maken van de keuze voor de
meest ideale handschoen voor bepaalde gebruikssituaties. Bovendien is er een kort
overzicht van de CE-normen opgenomen. Dankzij het grote aantal van meer dan 100
verschillende handschoenen hebben wij nu voor bijna iedere gebruikssituatie een
product dat aan uw eisen zal voldoen. Of u nu uw werknemer of product beschermt,
North heeft voor iedere toepassing een passende handschoen die voldoet aan uw
wensen en eisen.
Dankzij het aanbod van 12 additionele productgroepen heeft U tevens de mogelijkheid
meerdere producten van North aan te schaffen en het aantal leveranciers te reduceren
en zodoende kosteneffectief in te kunnen kopen bij ons nieuwe Europese hoofdkantoor. Onze customer service en North Area Sales Managers staan u graag ter
beschikking bij het oplossen van uw eisen en niet alleen op het gebied van
handbescherming, maar ook bij alle andere vragen met betrekking tot
Persoonlijke Beschermingsmiddelen.
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NORTH
INTERNATIONAAL

NORTH SAFETY
PRODUCTS EUROPE

Wereldwijd is North Safety Products één van de fabrikanten
met het meest complete assortiment van persoonlijke
beschermingsmiddelen, met in totaal dertien complete productgroepen welke wereldwijd in ISO 9001 gecertificeerde
productielocaties geproduceerd worden. Om voortdurend
nieuwe innovatieve kwaliteitsproducten te ontwikkelen en
een optimale verkoopondersteuning met gefundeerde marketing en training te kunnen waarborgen, werken wij heel
nauw samen met onze dealers en eindgebruikers. De verkoop geschiedt enkel en alleen via de vakhandel. Doel van de
activiteiten is het verder verbeteren van de arbeidsveiligheid,
het verhogen van de productiviteit van de medewerkers met
behulp van onze producten en tegelijkertijd het vertrouwen
en de motivatie in de werkzaamheden uit te bouwen.

Het hoofdkantoor van North Safety Products Europe evenals het Europese
Distributiecentrum zijn gevestigd in Nederland. Op industrieterrein
“Arnestein I” in Middelburg, Nederland, heeft North een compleet nieuw
gebouw gerealiseerd. De totale bebouwde oppervlakte bedraagt 12.500
vierkante meter. In het nieuwe gebouw zijn de kantoren, magazijnen en
productiefaciliteiten gevestigd. Het magazijn is ondergebracht in vier
hallen van elk 1000 vierkante meter. Daarnaast is 2.500 vierkante meter
ingericht voor productie- en assemblage activiteiten. Bovendien heeft
North verkoopkantoren in Engeland, Duitsland, Zweden en Frankrijk. De
volledige adressen kunt u op de achterkant van deze catalogus vinden.

SCHERMING
Research & Development

Training

North heeft vele jaren ervaring in het ontwerpen en ontwikkelen van handschoenen
voor een groot aantal toepassingen. In ons wereldwijd R&D centrum zorgen wij
ervoor dat produktverbetering en produkt ontwikkeling een voortdurend proces is
waarbij wij gebruik maken van de wereldwijde kennis en uw wensen als basis te
nemen om zodoende comfortabele handschoenen te ontwikkelen die in diverse
omgevingssituaties inzetbaar zijn.

Training is een belangrijk onderdeel bij de verkoop
en het gebruik van handschoenen. North biedt als
hoogwaardige producent van Persoonlijke
Beschermingsmiddelen een breed assortiment
producttrainingen, zowel op ons trainingscentrum in
Nederland als op locatie aan.

Productie
North heeft wereldwijd ISO gecertificeerde productielocaties waar hoogwaardige kwaliteitsproducten worden
geproduceerd die aan de eisen van de
gebruiker voldoen. Onze wereldwijde
inkoop en logistieke afdelingen, in
samenhang met een geavanceerd
logistiek systeem, zorgen voor een
efficiënt voorraadbeheer, zodat snelle
uitlevering naar onze gewaardeerde
klanten gewaarborgd is.

Marketing en Verkoop
Kwaliteitscontrole en
normen
North produceert en verkoopt
wereldwijd handschoenen. Wij
zorgen ervoor dat onze producten
voldoen aan de verschillende gezonden veiligheidseisen van verscheiden
internationale markten. Om zelf
intern testen te kunnen uitvoeren
hebben we een laboratorium opgezet
waar we permeatie testen volgens de
CE normen met specifieke
chemicaliën kunnen uitvoeren.
Om een consistente hoge kwaliteit
van onze Dyneema® snijbestendige
handschoenen te kunnen garanderen, is North een gecertificeerde
licentiepartner van DSM, de
producent van de vezel. Dit betekent
dat mechanische waarden volgens
EN388 zijn gewaarborgd en ook door
DSM zijn getest.

De meeste verkooptools, zoals: catalogi, technische
informatiebladen, conformiteitsverklaringen,
doorbraaktabellen van chemicaliën e.d. kunt u vinden
op onze website www.northsafety.com. Catalogi zijn
verkrijgbaar, de “Top Safety” met de belangrijkste
producten uit onze 13 productlijnen, evenals de catalogi
per productgroep. De Top Safety Catalogus kan voorzien
worden van een gepersonaliseerde voor- en achterkant.
Drie keer per jaar brengen we ook het North nieuws uit
met een laatste update over producten, diensten/service
en beurzen. Desalniettemin hechten wij de meeste
waarde aan persoonlijk contact met onze klanten,
omdat dat in veel gevallen de enige manier is voor het
verhelpen van uw vraagstukken en het zoeken naar
oplossingen.

Technische ondersteuning
Door de grote variëteit aan toepassingen en de
hoeveelheid verschillende typen handschoenen
ontstaan er elke dag nieuwe vragen, betreffende
specifieke problemen of omstandigheden. Onze
customer service helpt u graag bij het vinden van
een antwoord op al uw vragen.
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MATERIALEN
CHEMICALIËN BESTENDIGE HANDSCHOENEN
N ATUURLIJK R UBBER

PVC

Handschoenen van natuurlijk rubber worden veel gebruikt, omdat ze
bestand zijn tegen scheuren, doorboren, schuren en snijden. Dankzij
hun elasticiteit zijn zij zeer comfortabel. Bovendien bieden zij bescherming tegen chemische stoffen zoals basen, alcohol en vele met water
verdunde chemische stoffen. Zij bieden ook een goedkoop alternatief
voor nitril of neopreen. Handschoenen van natuurlijk rubber bevatten
echter eiwitten die allergische reacties kunnen veroorzaken, dus ze zijn
niet voor iedereen aan te raden. Natuurlijk rubber zwelt op en wordt
afgebroken als het in contact komt met verschillende dierlijke vetten,
oliën en oplosmiddelen.

Handschoenen van PVC zijn uitstekend bestand tegen de meeste vetten, oliën, zuren,
bijtende chemische stoffen en koolwaterstoffen in aardolie. Zij zijn bestendig tegen
alcohol en glycolethers, maar niet tegen aromatische verbindingen, aldehyden en
ketonen.Aangezien PVC handschoenen uitstekend bestand zijn tegen slijtage, zijn zij
ideaal voor gebruik in de petrochemie, in de bouw en in de industrie. Het is echter
niet gemakkelijk ze milieuvriendelijk tot afval te laten verwerken.

N ITRIL
Handschoenen van nitril bieden bescherming tegen basen, oliën, veel
oplosmiddelen, esters, smeermiddelen en dierlijke vetten. Nitril handschoenen zijn beter bestand tegen scheuren, doorboren, schuren
en snijden dan handschoenen van latex, neopreen of PVC. Dankzij hun
veelzijdigheid zijn nitril handschoenen ideaal voor gebruik in laboratoria, het werken met en assembleren van onderdelen in auto’s en vliegtuigen, het reinigen van fabrieken, het werken met chemische stoffen,
voedselverwerking, het raffineren van aardolie, werkzaamheden met
dompeltanks, etsen met zuur, schilderen, grafische kunsten, het fabriceren van accu’s, ontvetten, en het werken met elektronica en pesticiden.
Zij beschermen echter matig tegen aromatische oplosmiddelen. Zij
beschermen echter matig tegen aromatische oplosmiddelen.

N EOPREEN
Neopreen biedt bescherming tegen vele zuren, alcohol, oliën, smeermiddelen, dierlijke vetten en ketonen. De mechanische bescherming is
vergelijkbaar met latex, maar neopreen is beter bestand tegen veroudering door blootstelling aan zonlicht, ozon of weersomstandigheden.
Neopreen wordt niet aanbevolen voor organische oplosmiddelen.
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B UTYL
Butyl handschoenen zijn het beste bestand tegen doordringing van gas of waterdampen van alle momenteel verkrijgbare handschoenen. Ideaal voor gebruik met ketonen
(MEK, MIBK, aceton), esters (trikresylfosfaat, amylacetaat, ethylacetaat) en zeer corroderende zuren. Niet aan te bevelen voor aromatische en gechloreerde oplossingen.

V ITON ®
Viton handschoenen zijn speciaal bedoeld voor het werken met chloorhoudende en
aromatische oplosmiddelen. Zij zijn in hoge mate ondoordringbaar voor deze oplosmiddelen en kunnen in of in de buurt van water en op water gebaseerde oplossingen
worden gebruikt.Viton is ook uitstekend bestand tegen PCB’s. Deze handschoenen
worden gebruikt voor toepassingen in de automobiel- en chemische industrie alsook
bij onderhoud van vliegtuigen en ontvettingswerkzaamheden.

S ILVER S HIELD ®/4H ® L AMINAAT
EVOH (E THYL V INYL A LCOHOL )

VAN VIJF LAGEN POLYETHYLEEN EN

Silvershield/4H handschoenen en accessoires zijn bestand tegen doordringing en
doorbraak van de meeste toxische chemische stoffen. Zij bieden ideale bescherming
tegen aromatische stoffen, esters, ketonen en chloor en in het bijzonder tegen vloeistoffen die uit meerdere elementen bestaan. Silver Shield/4H handschoenen zijn een
prima keuze voor de chemische en petrochemische industrie, laboratoria, het reinigen van gemorste stoffen, beheersing van gevaarlijke stoffen en vooral noodsituaties
met mogelijk contact met onbekende chemische stoffen. De mechanische weerstand
van het laminaat is echter zeer beperkt.

OP

WELKE WIJZE SELECTEREN?

OP ZOEK NAAR DE MEESTE GESCHIKTE HANDBESCHERMING
Het meest ingewikkelde deel van de handschoenenkeuze is om voor de
gebruiker de juiste handschoen voor iedere specifieke toepassing te
vinden, omdat de variëteit zo groot is. Om tot deze keuze te komen, zijn
de volgende punten van belang:

V OOR

WELKE GEBRUIKSSITUATIE WORDT EEN HANDSCHOEN GEZOCHT EN
WELK SOORT BESCHERMING MOET DEZE BIEDEN ?

1.
2.
3
4.

Bescherming tegen mechanische risico`s
Bescherming tegen chemische risico`s
Bescherming tegen ongewone temperaturen zoals kou of warmte
Bescherming van zowel het product als de gebruiker

1. H ANDSCHOENEN
RISICO ’ S

VOOR ALGEMEEN GEBRUIK TEGEN MECHANISCHE

Welke mate van mechanische resistentie is nodig?
• Slijtvastheid (1-4)
• Snijvastheid (1-5)
• Scheurbestendigheid (1-4)
• Perforatiebestendigheid (1-4)
Het resultaat dat de handschoen tijdens een CE test bereikt, kan aan de
hand van de 4 getallen onder het pictogram afgelezen worden. Hoe
hoger het getal des te beter de bescherming op dit gebied. Additioneel
aan het beschermende karakter moet er met factoren zoals bijv.: comfort
voor de gebruiker, fijngevoeligheid, grip, werkefficiëntie, temperatuur en
psychologische instelling en verdere invloeden bij de keuze van de
beschermingshandschoen rekening gehouden worden. De beste
combinatie van alle factoren is normaliter de beste handschoen voor de
gebruikssituatie.

2. B ESCHERMING

3. B ESCHERMING

TEGEN TEMPERATUUR

• Wanneer bescherming tegen warmte of kou geboden moet worden.
Hoe hoog of laag is de temperatuur?
• Is er sprake van direct contact met de temperatuur of wordt de
handschoen gebruikt in een koude of warme omgeving?
• Indien er sprake is van direct contact, hoe lang is dan de contacttijd?
• Welke andere factoren zijn belangrijk zoals bijv. grip, fijngevoeligheid,
moet de handschoen resistent zijn tegen vloeistof?

4. B ESCHERMING

VAN HET PRODUCT / WEGWERPHANDSCHOENEN

• Productbescherming: welk soort product moet beschermd worden?
levensmiddelen, elektronicaonderdelen, computeronderdelen?
• Wat is het beste materiaal voor het product, de gebruiker en het
milieu?
Vinyl handschoenen
bieden goede bescherming tegen vetten, enkele oliesoorten en lichte
chemicaliën, kunnen echter niet in verbinding met dierlijke vetten
gebruikt worden. Milieuonvriendelijk.
Latex handschoenen
bieden goede elasticiteit, zijn zeer fijngevoelig en makkelijk te
verwijderen. Ze kunnen echter allergieën veroorzaken.
Nitril handschoenen
Over het algemeen het beste materiaal voor wegwerphandschoenen,
goede bescherming, comfort en gebruiksvriendelijk maar ook
duurder dan andere materialen.
• Gepoederd of ongepoederd? In de meeste gevallen is gepoederd beter.
• Hoe schoon moeten de handschoenen zijn?
• Met welke voorschriften moet men rekening houden, bijvoorbeeld bij
gebruik voor medische toepassingen?

TEGEN CHEMICALIËN

Alleen vloeistofresistente handschoenen met het betreffende EN374
pictogram kunnen bescherming tegen chemicaliën bieden. Daar er geen
handschoen is, die tegen alle chemicaliën bestand is en ook andere
invloeden afdekt, moet voor ieder chemische stof en gebruikssituatie de
meest geschikte handschoen worden gekozen.
Volgende vragen moeten worden beantwoord:
• Met welke chemische stoffen komt de handschoen in aanraking en
welk handschoenmateriaal is daartegen het beste bestand? Zonder
kennis van de chemicalië is een aanbeveling niet mogelijk.
• Hoe hoog is de concentratie?
• Hoe lang is de contacttijd?
• Welke andere factoren kunnen tijdens het gebruik de duurzaamheid
negatief beïnvloeden? Bijv. bijzondere temperaturen zoals warmte of
kou, mechanische invloeden of overige factoren, waarbij in de
theoretische tests geen rekening mee gehouden kan worden.
• Bij mechanische risico’s zijn handschoenen met draagweefsel het
meest geschikt, daar deze mechanisch vaak beter bestand zijn.
• Welke lengte en dikte zijn noodzakelijk?
• Moet de handschoen met katoen gesatineerd zijn?
• Is de kleur belangrijk om bijv. onderscheid tussen verschillende
afdelingen aan te geven?

Alleen wanneer alle vragen
beantwoord zijn kan de
juiste handschoen met
behulp van de informatie
uit deze catalogus of na
ruggespraak met North
Safety Products uitgekozen worden. Houdt u
er rekening mee dat alle
gegevens in deze catalogus op theoretische
laboratoriumwaarden
gebaseerd zijn.
Derhalve kunnen wij
geen garantie geven op
de gegevens in deze catalogus
en adviseren dringend het product in de gebruikssituatie te testen om
mogelijke verwondingen te vermijden.
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CE

NORMEN

HANDBESCHERMING

Onderstaand enige infomatie met betrekking tot het thema CE-normen voor de handbescherming. Indien U geïnteresseerd bent in verdere
gedetailleerde informatie met betrekking tot dit thema, neem dan alstublieft contact met ons op.

EN420.2003
A LGEMENE NORM
D EZE
•
•
•
•

EN388
B ESCHERMING

GELDIG VOOR ALLE BESCHERMINGSHANDSCHOENEN

TEGEN VIER VERSCHILLENDE
MECHANISCHE RESICO ’ S

NORM OMVAT INFORMATIE MET BETREKKING TOT:

Ergonomie
Onschadelijkheid
Reiniging
Markering van de handschoen en verpakking

XXXX

Additioneel aan de EN420 moeten alle handschoenen die in de
categorieën 2 en 3, d.w.z. middel zware en onomkeerbare risico’s
ingedeeld worden, aan een typekeuring conform CE-norm bij een
bevoegd erkend laboratorium onderworpen worden. De belangrijkste
zijn:

EN407
B ESCHERMING

EN374.2003
BESCHERMING TEGEN CHEMICALÏEN/MICRO-ORGANISMEN

XXX

L IJST

Chemicalie

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

Methanol
Aceton
Acetonitril
Dichloromethaan
Koolstofdisulfide
Tolueen
Diethylamine
Tetrahydrofuraan
Ethyl acetaat
n-Heptaan
Sodium hydroxide 40%
Zwaveldioxide 96%

Pictogram voor
vloeistofdichte handschoenen met een
geringe bestendigheid tegen
chemicaliën. Handschoenen in
deze groep voldoen komen niet
door eerdergenoemde/bovengenoemde test.
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XXXX

Bestand tegen microorganismen. Het
minimale kwaliteitsniveau (AQL) dient 4,0 te zijn in
industriële toepassingen.

TEGEN THERMISCHE GEVAREN

Thermische gevaren
I= brandgedrag (1-4)
II=contactwarmte (1-4)
III= convectiewarmte (1-4)
IV=stralingswarmte (1-4)
V=metaalspat
VI=grotere hoeveelheden vloeibaar metaal

TEGEN KOU

• I= convectie kou
• II=contact kou
• III=waterdoorlaatbaarheid

CAS nummer
67-56-1
67-64-1
75-05-8
75-09-2
75-15-0
108-88-3
109-89-7
109-99-9
141-78-6
142-85-5
1310-73-2
7664-93-8

•
•
•
•
•
•
•

EN511
B ESCHERMING

VAN CHEMICALIËN UIT DE TEST

Lettercode

Mechanische risico’s
I= slijtvastheid (1-4)
II= snijvastheid (1-5)
III= scheurbestendigheid (1-4)
IV= perforatiebestendigheid (1-4)

De aanduidingen met betrekking tot de bereikte
waarden in de vastgelegde CE tests worden
aangegeven door de factoren 1 tot maximaal 4,
de snijbescherming door een factor van 1 tot
maximaal 5. Hoe hoger de waarde des te beter de
bescherming tegen dit mechanische gevaar. Is een
test niet relevant, bijv. bescherming van het stiksel
bij niet gecoate gebreide handschoenen, dan
wordt dit met een “X” aangegeven.

Dit pictogram heeft als betekenis de gebruiker te
wijzen op de gebruiksinstructies.

Dit pictogram wordt aan vloeistofresistente handschoenen toegekend, die een permeatietest tegen
bepaalde chemicaliën hebben doorstaan. Drie uit een
lijst van twaalf chemicaliën moeten een minimale
doorbraaktijd van 30 minuten behalen. De drie
lettercodes van de geteste chemicaliën worden onder
het pictogram aangegeven.

•
•
•
•
•

XXX
EN421
R ADIOACTIEVE

STRALING

Handschoenen die getest zijn en bescherming
bieden tegen radioacitviteit.

INDEX
TOEPASSING

PAGINA

HANDSCHOENEN VOOR ALGEMEEN GEBRUIK
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16
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• Ongevoerde Nitril handschoenen voor licht chemische bescherming
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• Gevoerde handschoenen
• Butyl/Viton/Silvershield/4H handschoenen

19, 20
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WEGWERP HANDSCHOENEN
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KOUDE, WARME & SPECIAAL BESTENDIGE HANDSCHOENEN
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• Koude toepassingen
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• Koude en speciale toepassingen
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• Hitte bestendige handschoenen

26

CONTROLLED ENVIRONMENT
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• Vingerhoedjes
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• Cleanroom handschoenen
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• Drybox handschoenen en mouwen

OVERZICHT CHEMISCHE BESTENDIGHEID
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INDEX OP ALFABETISCH VOLGORDE
Productnaam
AK-handschoenen
Black Task
Black Task Plus
Bluesafe
Bluetuff
Butyl
Chemsoft
Chemsoft disposable
Chemsoft CE
Cold Grip
Cross Grip
Deckhand
Deckhand Boa
Dexi-Task
Dots Grip
Drybox handschoenen
Duro Task
Duro Task Plus
Duro Task Sub Zero
Ecoknit
Econogrip
Econo Task
Eagle Grip
Flextask
Grip N/Clean Grip
Grip N Hot Mill
Grip N Kevlar Hot Mill
Grip N Kevlar Hot Mill
Grip Task
Grizzly Grip
Heavy duty Latex
Kevlar Plus Hot Mil
Latex ongevoerde handschoenen
Light Task
Light Task Plus
Light Task Plus 5
Neo Task

Artikel nummer
AK1815/O
B10, B20, B30, B40, B50
B10FWG, B40FWG, B50FWG
T101, T102, T105, T107
T201, T202, T207, T257, T230, T235
B131, B131R, B174, B174R, B324, B324R
CS113B, CS153B
CS046W, CS042W
CE412W
NF11HD
1216RK
T1412WG
T1412FWG
LA049, LA049PF, LA049IND, LA049PFIND
K311, K211

NF14
NFK14
NF14HD
11RK, 12RK
K111
NF24
K711
T114
K511, K411
51/7146
52/7456
52/7456
T66WG, T63WG, T65WG
K611
RI504
62/8434, 62/8440
T356, T394, T254FL, T297FL, T950FL
NF15, NF15B
NFD16
NFD20
T1041, T1241, T1241WG, T1441, T1441WG,
T1841, 1841WG
Neoprene over Latex
T224FLC
Neoprene-Plus
T1119FLC
Nitri Guard Plus
LA102G, LA132G, LA142G, LA172G, LA225G, LA258G
Nitri Knit
NK803
Nitri Knit Plus
NK850
Nitri Task
NF13
Nitri Task F2
NFF13B
Nitri Task Foam
NFF13
Nitri Task KL
NFKL13
Nitri task C5
NFF13C
North C5
62/6805
North Grip N Kevlar Hot Mill
52/7456
North Kevlar mouwen
SLKW10, SLKW14, SLKW18
North Kevlar Plus
62/6703, 62/6707, 62/6705
North Kevlar Plus
62/6747, 62/6745
P-Glove
P-Glove
Prochem
T1612WG,
Prochem Boa
T1612FWG
PVC handschoenen met mouwen
1812FWG24, 1812FWG01
Redcote
R10, R20, R30, R40, R50, R60
Redcote Plus
R30X, R50X, R60X
Rough Tuff
T431
Sensi-Task
T425, T425PF
Silvershield/4H
SSG
SK handschoen
SK142W
Spitfire
2520FWG
Spitfire
2540FWG, 2550FWG
Spitfire Winter
3500FWG, 3501FWG, 3514FWG
Strongoflex Lite
730, 750, 760
Strongoflex Plastochrome
520, 530, 540
Strongoflex Super
630, 650, 660, 670, 690
Strongotherm Heavyweight STR100H, STR103H, STR105H, STR121H, STR104H STR124H
Strongotherm Lightweight
STR100L, STR128L
Strongotherm Lightweight mouwen
STR2235L, STR2240L
Strongotherm Terry Brown
STR50
Strongostar
T532Fl
Superlite & Superlite Plus
T4600P, T4700P, T4700
Tasknit
T3729, T74625
Tasknit
T450, T455, TP450, TP455
Trawler King
810FWG, 820FWG, 830FWG, 840FWG,
850FWG, 860FWG, 870FWG
Tricote
130, 133
Vingerhoedjes
Viny-Task
T525, T525PF
Viton
F101, F124
Winter Task
1802BT, 3502BT, 3500KW
Winter Worknit
85/5729
Worknit
85/8721, 85/3721, 85/3729
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HANDSCHOENEN
VOOR ALGEMENE
GEBRUIKSTOEPASSINGEN
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NAADLOZE, GECOATE HANDSCHOENEN
Dit productsegment biedt een uitstekende pasvorm, hoog comfort en verschaft daarom een hoge werkefficiëntie bij algemene gebruikstoepassingen.

DURO TASK

3142

NITRI TASK

Naadloos katoen/polyester handschoen gedompeld in blauwe latex. Ruwe
oppervlakte voor goede grip, ook bij
vochtige omstandigheden. Zowel
hoog draagcomfort als fijngevoeligheid. Voorgevormde anatomische
handvorm voor hoogst mogelijk
comfort.Voor algemene werkzaamheden, bij de montage, in de bouwnijverheid als ook in de transport
sector. De winterversie van deze
handschoen, de Duro Task Sub Zero
is vermeld op blz. 25.

4121

Naadloos wit nylon handschoen
gedompeld in grijs Nitrile. Zeer
goede fijngevoeligheid en grip
met name in droge gebruiksomstandigheden. Uitstekende
pasvorm en comfort maken het
mogelijk effectief te werken alsof
men geen handschoenen draagt.

MET LATEX COATING

MET NITRIL COATING

Art.nr.

Maten

Art.nr.

Maten

NF14
CE-normen
EN normering
Verpakking

7S, 8M, 9L, 10XL, 11XXL
EN420, EN388
Categorie II: blijvend letsel
12 paar per plastic zak, 144 paar per doos

NF13
CE-normen
EN normering
Verpakking

7S, 8M, 9L, 10XL, 11XXL
EN420, EN388
Categorie II: blijvend letsel
12 paar per plastic zak, 144 paar per doos

ECONO TASK

3121

NITRI TASK FOAM

Een gunstig geprijsde
handschoen. Een naadloze
katoen/polyester handschoen met
latex coating voor alle soorten
algemene, kortdurende
toepassingen.

3132

Naadloos grijze nylon handschoen
met uitstekende pasvorm en
comfort, foam coating. Nitril geeft
ook goede grip in licht olieachtige
omstandigheden. De uitstekende
grip en pasvorm zorgen voor een
hoge werkefficiëntie voor de
gebruiker.

MET LATEX COATING

MET NITRIL COATING

Art.nr.

Maten

Art.nr.

Maten

NF24
CE-normen
EN normering
Verpakking

8M, 9L, 10XL
EN 420, EN 388
Categorie II: blijvend letsel
12 paar per plastic zak, 144 paar per doos

NFF13
CE-normen
EN normering
Verpakking

7S, 8M, 9L, 10XL, 11XXL
EN 420, EN 388
Categorie II: blijvend letsel
12 paar per plastic zak, 144 paar per doos

LIGHT TASK

4131

NITRI TASK F2

3121

Speciale poreuze nitril coating
zorgt ervoor dat de hand kan
ademen. In combinatie met de
naadloze zwarte handschoen is
het één van de meest comfortabele handschoen voor algemeen
gebruik. Goede grip ook in licht
olieachtige omstandigheden,
omdat het oppervlak door de
poreuze coating droger blijft.

Licht naadloos gebreide Nylon handschoen in polyurethaan
gedompeld voor bescherming tegen mechanische risico’s en
grip. DMF vrij. Deze handschoen heeft de hoogste mate van
fijngevoeligheid en kan daardoor speciaal gebruikt worden
voor fijn montagewerk. Zeer groot contactgevoel in de
vingertoppen met een gripvastheid voornamelijk in droge
omgeving. Door de perfecte pasvorm en draagcomfort,
vergeet u dat u een handschoen draagt. Uitstekende
handschoen voor fijn mechanisch montagewerk.Witte
uitvoering geschikt voor de electronica industrie, zwarte
uitvoering voor vuilere algemene toepassingen.
MET POLYURETHAAN COATING

Art.nr.

Omschrijving

NF15
NF15B
CE-normen
EN normering
Verpakking

nylon, wit
6XS, 7S, 8M, 9L, 10XL, 11XXL
nylon, zwart
7S, 8M, 9L, 10XL, 11XXL
EN420, EN388
Categorie II: blijvend letsel
12 paar per plastic zak, 144 paar per doos

Maten

MET NITRIL COATING

Art.nr.

Maten

NFF13B
CE-normen
EN normering
Verpakking

6XS, 7S, 8M, 9L, 10XL,11XXL
EN420, EN388
Categorie II: blijvend letsel
12 paar per plastic zak, 144 paar per doos
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SNIJBESTENDIGE, NAADLOZE- EN GEDOMPELDE HANDSCHOENEN
NITRI TASK KL

DURO TASK PLUS

3221

De all-round handschoen voor lichte bescherming tegen snijwonden.
Naadloos gebreide handschoen van een mix van Kevlar en Lycra.
Voorzien van een zwarte elastische Nitril laag op palm en vingers.
Hierdoor heeft de handschoen niet alleen een goede snijbestendigheid, maar ook een hoog draagcomfort en gevoeligheid in de
vingertoppen. De Nitril coating geeft de handschoen een goede
grip bij licht olieachtige toepassingen. Een handschoen met veel
gebruiksmogelijkheden, in het bijzonder bij werkzaamheden met
scherp materiaal zoals montage van metalen onderdelen.

3443

Naadloos Kevlar handschoen gedompeld in blauw nitril,
open handrug. Ruwe oppervlakte. Daardoor wordt
zowel een goede bescherming geboden tegen
snijwonden als een goede
grip, die bijvoorbeeld bij
de omgang met glas
noodzakelijk is.

MET NITRIL COATING

MET LATEX COATING

Art.nr.

Maten

Art.nr.

Maten

NFKL13
CE-normen
EN normering
Verpakking

7S, 8M, 9L, 10XL
EN420, EN388
Categorie II: blijvend letsel
12 paar per plastic zak, 144 paar per doos

NFK14
CE-normen
EN normering
Verpakking

7S, 8M, 9L, 10XL
EN420, EN388
Categorie II :blijvend letsel
12 paar per plastic zak, 144 paar per doos

NITRI TASK C5

4543

De C5 is voorzien van een naadloze gebreide voering met een snijbeschermingsklasse 5 volgens EN388. De Nitril coating op de palm en
op de rug loopt door tot aan de knokkels en voorkomt dat vloeistoffen
door de handschoen dringen. Ten opzichte van de standaard Nitril
coating heeft de C5 een verbeterde grip bij werkzaamheden waarbij
scherpe metalen onderdelen met olie moeten worden vastgepakt.
Daarnaast biedt de handschoen een uitstekende vaardigheid in vergelijking met andere snijbestendige handschoenen. Tenslotte is de prijs
uitermate interessant en vergelijkbaar met een klasse 4 snijbestendige
handschoen van de concurrentie maar de Nitri Task C5 biedt wel een
veel hogere snijbestendigheid.

NIEUW
MET NITRIL COATING

LIGHT TASK PLUS
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Art.nr.

Maten

NFF13C
CE-normen
EN normering
Verpakking

7S, 8M, 9L, 10XL
EN420.2003, EN388.2003
Categorie II: blijvend letsel
12 paar per plastic zak, 72 paar per doos

4343

LIGHT TASK PLUS 5

4543

Naadloos wit/grijze gebreide Dyneema handschoen met een witte
polyurethaan coating op palm en vingers. Een handschoen met een
zeer groot contactgevoel in de
vingertoppen, een gripvastheid
voornamelijk in droge omgeving
en een snijbestendigheid klasse 3.
De uitstekende pasvorm en grip
dragen bij tot een verhoogde
productiviteit. Uitstekende
handschoen voor fijn montage
werk waar risico’s van snijwonden
aanwezig zijn.

Hoogste snijbestendigheidsklasse 5 volgens EN388, door
een naadloze dyneema®/glasfiber draagweefsel met grijze
PU coating. Hoogste mate van
fijngevoeligheid voor werkzaamheden met kleine, zeer
scherpe objecten.“Anti-wet”
gecoat, daardoor vochtbestendig. Ideaal voor werkzaamheden met een hoog snijrisico,
waarbij fijngevoeligheid vereist
NIEUW
wordt en waar de objecten licht
olieachtig kunnen zijn.

MET POLYURETHAAN COATING

MET POLYURETHAAN COATING

Art.nr.

Maten

Art.nr.

Maten

NFD16
CE-normen
EN normering
Verpakking

7S, 8M, 9L, 10XL, 11XXL
EN420, EN388
Categorie II: blijvend letsel
12 paar per plastic zak, 144 paar per doos

NFD20
CE-normen
EN normering
Verpakking

7S, 8M, 9L, 10XL, 11XXL
EN420.2003, EN388.2003
Categorie II: blijvend letsel
12 paar per plastic zak, 48 paar per doos

SNIJBESTENDIGE HANDSCHOENEN EN MOUWEN
NORTH C5

154X

North C5 62/6805: de snijbestendige handschoen met EN
snijbestendigheidsfactor 5. Naadloos aramide, - stalen en polyester
handschoen met een snijbeschermingsklasse 5 volgens EN388. Goede
pasvorm, en ook voor dames in maat 7 en 8 verkrijgbaar! Omdat deze
handschoen geen coating heeft, kan deze ook onder bijvoorbeeld een
lederen- of een andere handschoen gebruikt worden.

NIEUW

NORTH KEVLAR PLUS

024X 134X 144X

Art.nr.

Maten

62/6805
CE-normen
EN normering
Verpakking

7S, 8M, 9L,10XL
EN420.2003, EN388.2003
Categorie II: blijvend letsel
12 paar per plastic zak, 72 paar per doos

NORTH KEVLAR PLUS

Naadloos gebreide Kevlar
handschoen in verschillende
materiaal sterktes. Goede
snijbestendigheid en goede
vingergevoeligheid. Gebreid
boord om het binnendringen van
buiten te voorkomen.

Art.nr.

Omschrijving

62/6703
62/6707
62/6705
CE-normen
EN normering
Verpakking

light weight versie
8M, 9L
medium weight versie
8M, 9L
heavy weight versie
8M, 9L
EN420, EN 388
Categorie II: blijvend letsel
12 paar per plastic zak, 72 paar per doos

Maten

GRIP N KEVLAR HOT MILL

Gebreide handschoen van 100% Kevlar in
zware uitvoering voor goede handbescherming tegen snijwonden.Aan beide zijden
gecoat met blauwe PVC noppen ter verbetering van de gripvastheid met behoud
van de ademende eigenschappen: aan
beide zijden te dragen. Extra versterking
aangebracht tussen wijsvinger en duim
voor een betere bescherming van de hand
en een verlengde levensduur van de handschoen.

EN 388
024X
134X
144X

154X X241

Art.nr.

Omschrijving

Maat

62/6747
62/6745
CE-normen
EN normering
Verpakking

medium weight versie
heavy weight versie
EN420, EN 388, EN407
Categorie II:blijvend letsel
12 paar per plastic zak, 72 paar per doos

10XL
10XL

NORTH KEVLAR MOUWEN

Naadloze gebreide tweelaags Kevlar
handschoen, zware uitvoering, met
bruine nitril N beschermlaag aan
weerszijden met verbeterde grip.
Bescherming tegen hitte tot max.
250 graden celcius.

Art.nr.

Maat

52/7456
CE-normen
EN normering
Verpakking

10XL
EN 420, EN388, EN407
Categorie II: blijvend letsel
12 paar per plastic zak, 144 paar per doos

224X 134X X1XXXX

134X

Naadloos gebreide dubbele laag
ter bescherming van snijwonden
aan de onderarmen. Extra wijde
opening om te veel druk aan de
onderarmen te voorkomen.

Art.nr.

Lengte

SLKW10
SLKW14
SLKW18
CE-normen
EN normering
Verpakking

25 cm (10 inch)
35 cm (14 inch)
45 cm (18 inch)
EN420, EN388
Categorie II:blijvend letsel
12 stuks per plastic zak, 96 stuks per doos
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GEDOMPELDE, SNIJ- EN SCHUURBESTENDIGE HANDSCHOENEN
REDCOTE

4111

Handschoen voor algemene toepassingen.
Kleur roodbruin, gladde oppervlakte, goede
bescherming tegen mechanische aandrijving.
Interlock voering. Met tricot manchet, rechte
kap en in verschillende lengtes verkrijgbaar.
Niet vloeistof bestendig.
PVC GEDOMPELDE HANDSCHOENEN

Art.nr.

Omschrijving

Maten

R10
tricot manchet, open handrug
8M, 9L, 10XL
R20
tricot manchet, volledig gecoat
9L, 10XL
R30
rechte kap, 27 cm
9L, 10XL
R40
rechte kap, 30 cm
9L, 10XL
R50
rechte kap, 35 cm
9L, 10XL
R60
rechte kap, 40 cm
9L, 10XL
CE-normen EN420, EN388, EN normering Categorie II: blijvend letsel
Verpakking R10 en R20 12 paar/plastic zak, 144 paar/doos
R30, R40, R50 12 paar/plastic zak, 72 paar/doos
R60 12 paar/plastic zak, 48 paar/doos

BLACK TASK

4111

SPITFIRE

PVC handschoenen in de signaalkleur oranje, geruwd oppervlakte voor een goede grip in droge en vochtige gebruiksomstandigheden. Fleece voering. Uitermate geschikt voor
wegwerkzaamheden,
onderhoudswerkzaamheden aan treinsporen en
andere werkzaamheden
waarbij het belangrijk is
dat de drager goed zichtbaar is. Leverbaar met tricot manchet en verschillende lengtes rechte kap.
PVC GEDOMPELDE HANDSCHOENEN

Art.nr.

Omschrijving

Maat

2520FWG
CE-normen
Verpakking

tricot manchet volledig gecoat niet vloeistofdicht
EN420, EN388, EN374
12 paar per plastic zak, 144 paar per doos

10XL

STRONGOFLEX PLASTOCHROME

Handschoenen voor algemene
toepassingen. PVC gecoate handschoen,
kleur zwart, gladde oppervlakte, goede
bescherming tegen mechanische
aandrijving. Interlock voering.
Met tricot manchet, rechte kap en in
verschillende lengtes verkrijgbaar.
Niet vloeistof bestendig.
Omschrijving

Maten

B10
B20
B30
B40
B50
CE-normen
Verpakking

tricot manchet, open handrug
tricot manchet, volledig gecoat
rechte kap, 27 cm
rechte kap, 30 cm
rechte kap, 35 cm
EN420, EN388, EN normering : Categorie II: blijvend letsel
B10 en B20: 12 paar per plastic zak, 144 paar per doos
B30- B50: 12 paar per plastic zak, 72 paar per doos

9L, 10XL
9L, 10XL
10XL
9L, 10XL
9L, 10XL

BLACK TASK PLUS

4111

PVC GEDOMPELDE HANDSCHOENEN

Art.nr.

Omschrijving

520
530
540
CE-normen
EN normering
Verpakking

tricot manchet, volledig gecoat
9.5XL
rechte kap
9.5XL
rechte kap
9.5XL
EN420, EN388
Categorie II: blijvend letsel
12 paar per plastic zak, 72 paar per doos

GRIP TASK

In PVC ondergedompelde
handschoen met katoenen jersey
draagweefsel, kleur zwart, ruwe
oppervlakte, goede bescherming
tegen mechanische aandrijving.
Met tricot manchet en in
verschillende lengtes rechte kap
verkrijgbaar. Fleece voering. Niet
vloeistof bestendig.

Maat

Lengte
27 cm
30 cm

2131 1121 2121

Latex met ruwe oppervlakte voor een goede
grip, fleece gevoerd.
Kleur geel. Zeer hoogwaardige kwaliteit.Voor
gebruik in vochtige
omgevingen waar een
goede grip belangrijk is.
LATEX GEDOMPELDE HANDSCHOENEN

PVC GEDOMPELDE HANDSCHOENEN
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4121

Blauw/grijze PVC handschoenen met geruwd
oppervlakte, voor algemene werkzaamheden.
Zware uitvoering. Deze
handschoenen bieden
een goede grip en
uitstekende schuurbestendigheid.

PVC GEDOMPELDE HANDSCHOENEN

Art.nr.

4121

Art.nr.

Omschrijving

Maten

Lengte

B10FWG
B40FWG
B50FWG
CE-normen
EN normering
Verpakking

tricot manchet, open handrug 10XL
rechte kap
9L, 10XL
ca. 30 cm (12 inch)
rechte kap
9L, 10XL
ca. 35 cm (14 inch)
EN420, EN388
Categorie II: blijvend letsel
B10FWG: 12 paar per plastic zak,144 paar per doos
B40FWG en B50FWG: 12 paar per plastic zak, 72paar per doos

Art.nr.

Omschrijving

T66WG
T63WG
T65WG
CE-normen
EN normering
Verpakking

veiligheidskap
11XXL
tricot manchet
8XL, 11XXL
rechte kap 30 cm
8XL, 11XXL
EN420.2003, EN388.2003
Categorie II: blijvend letsel
12 paar per plastic zak, 144 paar per doos
T66WG 48 paar per doos

Maten

EN388
2131
1121
2121

GEDOMPELDE, SNIJ- EN SCHUURBESTENDIGE HANDSCHOENEN
SUPERLITE & SUPERLITE PLUS

1121

2111

BLUESAFE

4111

Superlite: Zeer dunne, nitril gecoate katoenen handschoenen met interlock voering. Open handrug voor een beter
draagcomfort. Kleur geel. Uitstekende pasvorm. Uitermate
geschikt voor werkzaamheden waarbij fijngevoeligheid
gevraagd is zoals bijv. fijne montagewerkzaamheden.
Superlite plus: Zelfde als
boven, maar lichtere uitvoering. Goede allround handschoen voor alle werkzaamheden waarbij zowel mechanische
bescherming als ook fijngevoeligheid noodzakelijk zijn.

Nitril gecoate katoenen handschoenen, zware uitvoering.
100% Fleece voering. Kleur blauw.Verkrijgbaar met open
handrug en tricot manchet, volledig gecoat en tricot manchet, met veiligheidskap en open handrug of met veiligheidskap en volledig gecoat.
Geschikt voor zware werkzaamheden waarbij een
goede mechanische
bescherming en niet al te
veel fijngevoeligheid
noodzakelijk is.

NITRIL GEDOMPELDE HANDSCHOENEN

Art.nr.

Omschrijving

T101
T102
T107
T157
CE-normen
EN normering
Verpakking

tricot manchet, palm gecoat
8M, 9L, 10XL
tricot manchet, volledig gecoat 9L, 10XL
veiligheidskap, palm gecoat
9L ,10XL
veiligheidskap, volledig gecoat 9L, 10XL
EN420, EN388
Categorie II:blijvend letsel
12 paar per plastic zak, 144 paar per doos

Art.nr.

Omschrijving

T4600P
T4700P
T4700
CE-normen
EN normering
Verpakking

tricot manchet, palm gecoat 7S, 8M, 9L, 10XL 1121
tricot manchet, palm gecoat 6XS, 7S, 8M, 9L, 10XL 2111
tricot manchet, volledig gecoat 6XS, 7S, 8M, 9L, 10XL 2111
EN420, EN388,
Categorie II: blijvend letsel
12 paar per plastic zak, 144 paar per doos

Maten

EN388

NITRIL GEDOMPELDE HANDSCHOENEN

Maten

BLUETUFF

4221

3121

Nitril gecoate katoenen handschoenen, zware, fleece gevoerde, uitvoering.
Kwalitatief hoogwaardige uitvoering. Kleur blauw.Verkrijgbaar met open
handrug en tricot manchet, volledig gecoat en tricot manchet, met veiligheidskap en open handrug of met veiligheidskap en volledig gecoat. In zes
uitvoeringen verkrijgbaar. Geschikt voor
zware, werkzaamheden waarbij een
goede mechanische bescherming
en niet al te veel fijngevoeligheid
noodzakelijk is. Een goed alternatief
voor lederen handschoenen.
NITRIL GEDOMPELDE HANDSCHOENEN

Art.nr.

Omschrijving

T201
T202
T207
T257
T230
T235
CE-normen
EN normering
Verpakking

tricot manchet, palm gecoat
8M, 9L, 10XL
tricot manchet, volledig gecoat 8M, 9L, 10XL
veiligheidskap, palm gecoat
9L, 10XL
veiligheidskap, volledig gecoat 9L, 10XL
rechte kap, 30 cm Lengte
9L, 10XL
rechte kap 35 cm Lengte
9L, 10XL
EN420, EN388
Categorie II:blijvend letsel
12 paar per plastic zak, 144 paar per doos

Maten

SNIJ- EN SCHUURBESTENDIGE HANDSCHOENEN VOOR ALGEMENE TOEPASSINGEN
WORKNIT

3111

Eén van de meest verkochte North handschoenen. Katoenen handschoen met zeer hoogwaardige
beschermlaag van nitril voor zware toepassingen. Textielrug van katoen ter bevordering van luchtcirculatie.
De fleece voering biedt optimaal comfort voor de gebruiker. De soepele, bruine laag van nitril maakt een
uitstekende grip mogelijk, ook bij werkzaamheden met vochtige objecten. Winter versie op pagina 25.

TASKNIT

Art.nr.

Omschrijving

Maten

85/8721
85/3721
85/3729
CE-normen
EN normering
Verpakking

veiligheidskap zwart gestreepte handrug
“slip on type” handrug met zwarte noppen
“slip on type” zwart gestreepte handrug
EN420, EN388
Categorie II: blijvend letsel
12 paar per plastic zak, 144 paar per doos

9L, 10XL
8M, 9L, 10XL
8M, 9L, 10XL, 11XXL

3110

Gestikte handschoenen, nitril gecoat, blauw,
handrug van gestreept katoen en fleece voering. Goede bescherming tegen schaafwonden en verwondingen
bij algemene werkzaamheden in een
droge omgeving.
Gunstig geprijsd voor
prijsgevoelige eindgebruikers.
Art.nr.

Omschrijving

T450
T455
TP450
TP455
CE-normen
EN normering
Verpakking

mannenmaat
8M, 9L, 10XL
vrouwenmaat
8XL
geperforeerde handrug, mannenmaat 8M, 9L, 10XL
geperforeerde handrug, vrouwenmaat 7L, 8XL
EN420, EN388
Categorie II: blijvend letsel
12 paar per plastic zak, 144 paar per doos

Maten

TASKNIT

1120

FLEXTASK

Gestikte handschoenen, nitril (NBR) gecoat, blauw, bescherming van de vingertoppen en botten met behulp van nitril,
handrug van gestreept katoen, veiligheidsmanchet. Fleece
voering. T74525 heeft pols- en knokkelbescherming. Een echt
alternatief voor lederen
handschoenen vanwege
de langere levensduur,
met name in vochtige
omgevingen. Gunstig
geprijsd voor prijsgevoelige eindgebruikers.

Met vinyl geïmpregneerde handschoenen, geel
met naar binnen liggende naden, voor
algemene werkzaamheden. Prijs alternatief
voor dunne lederen
handschoenen.

Art.nr.

Maten

Art.nr.

Maten

T3729
T74525
CE-normen
EN normering
Verpakking

9L, 10XL
8M, 9L, 10XL
EN420, EN388
Categorie II: blijvend letsel
12 paar per plastic zak, 144 paar per doos

T114
CE-normen
EN normering
Verpakking

7S, 8M, 9L, 10XL (bijzondere pasvorm)
EN420
Categorie I: minimaal risico
12 paar per plastic zak, 144 paar per doos

13

GEBREIDE HANDSCHOENEN VOOR ALGEMENE
ECOKNIT

TRICOTE

Naadloze gebreide handschoen, kleur wit, gebreid boord, gemaakt van
polyester/katoen. Gebreid boord om het binnendringen van buiten te
voorkomen. Te gebruiken als productbescherming om bijv. vingerafdrukken te vermijden, maar ook als onderhandschoen of voor lichte
montage- sorteerwerkzaamheden.

Art.nr.

Omschrijving

11RK
CE-normen
EN normering
Verpakking

80% Polyester - 20% katoen 7S, 8M, 9L, 10XL
EN420
Categorie I: minimaal risico
12 paar per plastic zak, 240 paar per doos

Maten

ECONO GRIP

Handschoen van
100% katoen of
katoen/acryl mix
voor toepassingen
met een laag risico of
productbescherming.
Ideaal voor inspectie,
lichte montage-,
sorteer- en inpakwerkzaamheden.

Art.nr.

Omschrijving

130
133
CE-normen
EN normering
Verpakking

100% katoen
7S, 8M, 9L
katoen mix
7S, 8M, 9L, 10XL
EN420
Categorie I: minimaal risico
10 paar per plastic zak, 300 paar per doos

Maten

DOTS GRIP

Katoenen handschoen, zwarte PVC noppen in de handpalm en op de
duim, wijsvinger en kleine vinger. Gebreid boord om het binnendringen
van buiten te voorkomen.

Naadloze witte katoenen/polyester handschoen met zwarte
noppen op de handpalm of aan beide zijden. Aangenaam te
dragen allround handschoen voor algemene werkzaamheden. Gebreid
boord om het
binnendringen van
vuil te voorkomen.
Gunstig geprijsd
voor prijsgevoelige
eindgebruikers.

Art.nr.

Maat

Art.nr.

Omschrijving

K111
CE-normen
EN normering
Verpakking

10XL
EN420
Categorie I: minimaal risico
12 paar per plastic zak, 144 paar per doos

K311
K211
CE-normen
EN normering
Verpakking

noppen aan beide zijden
7L, 10XL
noppen aan 1 zijde
7L, 10XL
EN420
Categorie I: minimaal risico
12 paar per plastic zak, 144 paar per doos

Maten

ROUGH TUFF
Naadloze gebreide handschoen met een dubbele laag van katoen weefselmix.
Handpalm voorzien van beschermlaag van latex. Daardoor zeer slijtvast en comfortabel, zekere grip in zowel droge als vochtige gebruiksomstandigheden. Gebruik ook
in zware gebruiksomstandigheden zoals bijv. de bouwindustrie en stratenmakers.
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Art.nr.

Maat

T431
CE-normen
EN normering
Verpakking

10XL
EN420
Categorie I: minimaal risico
12 paar per plastic zak, 144 paar per doos

E GEBRUIKSTOEPASSINGEN
CROSS GRIP

113X

GRIP N/CLEAN GRIP

Links/rechts draagbare polyester
handschoenen met ruitpatroon
PVC beschermlaag. Kleur oranje.
Extreem goede grip, aangenaam
draagcomfort. Luchtdoorlatend.

013X

113X

Naadloze katoen -acryl of polyester gebreide handschoen met
blauwe respectievelijk zwarte „N“
coating van PVC ter verbetering
van de grip. Tweezijdig draagbaar.
Aangenaam te dragen allround
handschoen voor algemene
werkzaamheden. Biedt comfort,
duurzaamheid, grip en
fijngevoeligheid.

Art.nr.

Maat

Art.nr.

Omschrijving

Maten

EN388

1216RK
CE-normen
EN normering
Verpakking

10XL
EN420, EN388
Categorie II:blijvend letsel
12 paar per plastic zak, 144 paar per doos

K511
K411
CE-normen
EN normering
Verpakking

blauwe coating, katoen-Acrylic
zwarte coating, Polyester
EN420, EN388
Categorie II:blijvend letsel
12 paar per plastic zak, 300 paar per doos

7L, 10XL
7L, 10XL

013X
113X

GRIZZLY GRIP

114X

Naadloos katoen/polyester handschoen met blauwe PVC noppen op de
handpalm voor een goede grip. Geen transpiratie i.v.m. luchtdoorlatend
weefsel. Aangenaam te dragen allround handschoen voor algemene
werkzaamheden in droge gebruiksomstandigheden, daarom wijd
verspreid.

Art.nr.

Maten

K611
CE-normen
EN normering
Verpakking

7S, 8M, 9L, 10XL
EN420, EN 388
Categorie II:blijvend letsel
12 paar per plastic zak, 144 paar per doos

EAGLE GRIP

314X

Naadloze grijze nylon handschoen met rode PVC noppen. Zeer goede
pasvorm, geen transpiratie i.v.m. luchtdoorlatend weefsel, daarom
aangenaam te dragen allround handschoen voor algemene
werkzaamheden in droge gebruiksomstandigheden.

Art.nr.

Maten

K711
CE-normen
EN normering
Verpakking

7S, 8M, 9L, 10XL
EN420, EN 388
Categorie II:blijvend letsel
12 paar per plastic zak, 144 paar per doos
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CHEMISCH

RESISTENTE
HANDSCHOENEN

16

VLOEISTOFDICHTE HANDSCHOENEN ZONDER VOERING
LATEX HANDSCHOENEN, GEVLOKT

LATEX HANDSCHOENEN, GECHLOREERD

2010 AKL

LATEX HANDSCHOENEN, ZWARE UITVOERING 3020 ABK

2011 ABK

Dikte ca. 0.45mm, lengte ca. 12” (30 cm),
anatomische pasvorm. Goede grip vanwege de
structuuroppervlakte aan de handpalm.
Verkrijgbaar in twee kleuren.

Dikte ca. 0,45 mm, lengte ca. 12” (30 cm),
anatomische pasvorm. Goede grip vanwege
de structuuroppervlakte aan de handpalm.
Gechloreerd ter verbetering van de mechanische en chemische duurzaamheid alsmede het
makkelijker
aan- en uittrekken.
Verkrijgbaar in
twee
kleuren.

Latex handschoenen, zware uitvoering,
gevlokt, gechloreerd, dikte ca. 0,65 mm, lengte
ca. 12” (30 cm), anatomische pasvorm. Goede
grip vanwege de structuuroppervlakte aan de
handpalm.

Art.nr.

Kleur

Art.nr.

Kleur

Art.nr

Kleur

T254FL*
T297FL
CE-normen
EN normering
Verpakking

blauw
7S, 8M, 9L, 10XL
geel
7S, 8M, 9L, 10XL
EN420.2003, EN388.2003, EN374.2003
Categorie III: levensbedreigende risico’s
12 paar per plastic zak, 144 paar per doos

T356*
T394*
CE-normen
EN normering
Verpakking

blauw
7S, 8M, 9L,10XL
beige
7S, 8M, 9L,10XL
EN420.2003, EN388.2003, EN 374.2003
Categorie III: levensbedreigende risico’s
12 paar per plastic zak, 144 paar per doos

T950 FL*
CE-normen
EN normering
Verpakking

zwart
7S, 8M, 9L, 10XL
EN420.2003, EN388.2003, EN 374.2003
Categorie III: levensbedreigende risico’s
12 paar per plastic zak, 144 paar per doos

Maten

LATEX/NEOPREEN HANDSCHOENEN

2110 AKL

Maten

NEOPRENE-PLUS

Gele latex handschoenen met
een blauwe neopreen laag en
gechloreerd ter verbetering van
de mechanische en chemische
eigenschappen. Gevlokt. Dikte ca.
0.70 mm, lengte ca. 12” (30 cm)
anatomische pasvorm. Goede grip
vanwege de structuuroppervlakte
aan de handpalm.

4110 ABC

Handschoen, gevlokt, dikte ca.
0,75 mm, lengte ca. 12” (30 cm),
anatomische pasvorm. Goede
grip vanwege de structuuroppervlakte aan de handpalm.
Uitermate geschikt voor gebruik
bij vetten en oliën.

Art.nr.

Maten

Art.nr.

Kleur

T224FLC*
CE-normen:
EN normering
Verpakking

7S, 8M, 9L, 10XL
EN420.2003, EN388.2003, EN 374.2003,EN 421
Categorie III: levensbedreigende risico’s
12 paar per plastic zak, 144 paar per doos

T1119FLC
CE-normen
EN normering
Verpakking

zwart
7S, 8M, 9L, 10XL
EN420.2003, EN388.2003, EN 374.2003
Categorie III: levensbedreigende risico’s
12 paar per plastic zak, 144 paar per doos

LATEX INDUSTRIEHANDSCHOEN

4021 ACK

Kleur

RI504
CE-normen
EN normering
Verpakking

zwart
9L, 10XL
EN420.2003, EN388.2003, EN 374.2003
Categorie III: levensbedreigende risico’s
1 paar per zak, 48 paar per doos

Maten

Maten

STRONGOSTAR

Latex industriehandschoen zware
uitvoering. Kleur zwart, dikte ca.
1.30 mm, lengte ca. 45 cm met
rolrand

Art.nr.

Maten

3100

PVC handschoen, geel, gevlokt.
Lichtgewicht ontwerp, flexibel en
fijngevoelig. Ideaal voor gebruik
in combinatie met lichte oliën en
sommige chemicaliën. Lengte ca.
32 cm.

Art.nr.

Maten

T532FL
CE-normen
EN normering
Verpakking

7S, 8M, 9L, 10XL
EN420, EN388, EN 374
Categorie III: levensbedreigende risico’s
12 paar per plastic zak, 144 paar per doos

*= in overeenstemming met FDA regulering
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CHEMISCH BESTENDIGE NITRIL HANDSCHOENEN
NITRI GUARD PLUS

4001 4002 4102 JKL

Nitril handschoenen niet gevlokt,
kleur groen. Uitermate geschikt
voor het werken met anorganische zuren en basen evenals
vetten en olie. Gebruik in de
chemische industrie en levensmiddelenindustrie en andere
industrieën waar flexibiliteit en
fijngevoeligheid noodzakelijk is.
Extra zacht gevlokte voering.
In overeenstemming met FDA
regulering voor gebruik in
levensmiddelenindustrie.

Art.nr.

Dikte

Omschrijving

Lengte

Maten

LA102G
LA132G
LA142G
LA172G
LA225G
LA258G
CE-normen
EN normering
Verpakking

0,28 mm (11 mil)
0,38 mm (15 mil)
0,38 mm (15 mil)
0,43 mm (17 mil)
0,56 mm (22 mil)
0,63 mm (25 mil)
EN420.2003, EN388.2003, EN374.2003
Categorie III: levensbedreigende risico’s
12 paar per plastic zak, 144 paar per doos,
LA225G & LA258G, 72 paar

niet gevlokt
gevlokt
niet gevlokt
gevlokt
niet gevlokt
niet gevlokt

33 cm
33 cm
33 cm
33 cm
38 cm
45 cm

7S, 8M, 9L, 10XL, 11XXL
7S, 8M, 9L, 10XL, 11XXL
7S, 8M, 9L, 10XL, 11XXL
7S, 8M, 9L, 10XL, 11XXL
7S, 8M, 9L, 10XL, 11XXL
7S, 8M, 9L, 10XL, 11XXL

CHEMSOFT

EN388
4001
4001
4001
4001
4002
4102

4101

Bijzonder mengsel van nitril dat
de elasticiteit van latex en zowel
de mechanische als de chemische
beschermingscapaciteit van nitril
met elkaar combineert. Daardoor
zeer comfortabel. Goede grip in
zowel droge als vochtige omstandigheden vanwege de structuuroppervlakte. Uitermate geschikt
voor het werken in de voedingsmiddelenindustrie, met vetten en
olie als met sommige oplossingen
en chemicaliën.Verschaft bijna
dezelfde stretch en flexibele
eigenschappen als natuurrubber
maar verschaft tevens de
chemische resistentie van Nitril
rubber. In overeenstemming met
FDA regulering voor gebruik in
levensmiddelenindustrie.
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Art.nr.

Dikte

Omschrijving

Maten

CS113B
CS153B
CE-normen
EN normering
Verpakking

0,28 mm
0,38 mm
EN420, EN388, EN374, EN421
Categorie III: levensbedreigende risico’s
12 paar per plastic zak, 144 paar per doos

niet gevlokt
gevlokt

7S, 8M, 9L, 10XL, 11XXL
7S, 8M, 9L, 10XL, 11XXL

GEVOERDE HANDSCHOENEN
NITRI KNIT PLUS

NIEUW

2010 AKL

X1XXXX

Chemische resistentie
Deze handschoen is vloeisstofdicht en
chemicaliën bestendig volgens de nieuwe
EN374.2003, die door vele Nitril handschoenen
niet gehaald worden.

Comfort
De naadloos gebreide voering garandeert een
hoog draagcomfort en gevoel in de vingertoppen.

Mechanische resistentie
De sterke nitril coating zorgt voor een goede
bescherming tegen snij, steek en schuurgevaar.
De combinatie met de stevig nylon voering is
tevens goed bestand tegen doorscheuren.

Hitte bestendigheid
Een contactwarmte van 100 graden Celsius
volgens EN407 maakt de handschoenen
perfect voor werken met hete vloeistoffen.

NITRIL

Art.no

Lengte

NK850
CE-normen
EN normering
Verpakking

30 cm
7S, 8M, 9L,10XL, 11XXL
EN420.2003, EN388.2003, EN374.2003, EN407.2004
Categorie III: levensbedreigende risico’s
12 paar per plastic zak, 72 paar per doos

NITRI KNIT

Maten

NEO TASK

4111

Vloeistofresistente handschoen
van nitril, gevlokt. Kleur blauw,
lengte ca. 30 cm. De bijzondere
structuur van de oppervlakte
waarborgt een goede grip bij
olieachtige, natte en droge voorwerpen. De combinatie van nitril,
gevlokte uitvoering biedt een hoge
mechanische weerstand tegen
kneuzingen en schaafwonden
met tegelijkertijd goede resistentie
tegen een veelvoud van
chemicaliën.
NITRIL

Art.nr.

Omschrijving

Maten

NK803
CE-normen
EN normering
Verpakking

30 cm Lengte
EN420, EN388, EN374.
Categorie III: levensbedreigende risico’s
12 paar per plastic zak, 144 per doos

7S, 8M, 9L, 10XL

3121 AKL

Vloeistofresistente, zware neopreen handschoenen met interlock voering in lengtes van ca. 3045 cm, afhankelijk van de benodigde bescherming. Zowel met
gladde als ruwe oppervlaktes om
met name in olieachtige gebruikssituaties een goede grip te hebben
evenals een versie met gebreide
pols voor algemene toepassingen.
NEOPREEN

Art.no

Omschrijving

T1241
T1241WG
T1441
T1441WG
T1841
T1841WG
CE-normen
EN normering
Verpakking

glad Lengte 30 cm
11XXL
idem maar ruw
11XXL
glad, Lengte 35 cm
11XXL
idem maar ruw
11XXL
glad, Lengte 45 cm
11XXL
idem maar ruw
11XXL
EN420.2003, EN388.2003, EN374.2003
Categorie III: levensbedreigende risico’s
12 paar per plastic zak, 72 paar/doos; T1841+T1841WG: 6 paar per plastic zak, 36 paar /doos

REDCOTE PLUS

Maat

4121 AKL

Een goedkope chemisch bestendige PVC handschoen, die voldoet aan de nieuwe EN374.2003
norm voor chemische bestendigheid.Verkrijgbaar in 3 lengtes.

PVC

NIEUW

Art.nr.

Lengte

R30X
R50X
R60X
CE-normen
EN normering
Verpakking

27 cm
9L, 10XL
35 cm
9L, 10XL
40 cm
9L, 10XL
EN420.2003, EN388.2003, EN374.2003
Categorie II: blijvend letsel
R30X&R50X 12 paar per plastic zak, 72 paar per doos
R60X 12 paar per plastic zak, 48 paar per doos

Maten
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GEVOERDE HANDSCHOENEN
STRONGOFLEX LITE

4121

PVC gecoate handschoenen voorzien van interlock voering, hoogwaardige kwaliteit, kleur bruin,
lichte uitvoering voor precaire
werkzaamheden waarbij het op
flexibiliteit en fijngevoeligheid aankomt. Interlock voering. Geschikt
voor werkzaamheden met lichte
oliën en veel chemicaliën.
PVC

Art.nr.

Lengte

730
750
760
CE-normen
EN normering
Verpakking

27 cm
8M, 9L, 9.5XL, 10.5XXL
35 cm
8M, 9L, 9.5XL, 10.5XXL
40 cm
8M, 9L, 9.5XL, 10.5XXL
EN420, EN388, EN374.
Categorie III: levensbedreigende risico’s
Art. 730: 12 paar per plastic zak, 144 paar per doos
Art. 750: 12 paar per plastic zak, 72 paar per doos
Art. 760: 12 paar per plastic zak, 48 paar per doos

Maten

SPITFIRE

4121 JKL

STRONGOFLEX SUPER

PVC gecoate handschoenen voorzien van interlock voering, hoogwaardige kwaliteit, kleur bruin,
stevige uitvoering voor goede
bescherming bij mechanische
risico’s, oliën, vetten en diverse
chemicaliën.
PVC

Art.nr.

Lengte

630
650
660
670
690
CE-normen
EN normering
Verpakking

27 cm
9L, 9.5XL
35 cm
9L, 9.5XL
40 cm
9L, 9.5XL, 10.5XXL
45 cm
9.5XL, 10.5XXL
55 cm
9L, 9.5XL, 10.5XXL
EN420, EN388, EN374.
Categorie III: levensbedreigende risico’s
artikel 630 12 paar per plastic zak, 72 paar per doos
artikel 650 + 660 12 paar per plastic zak, 48 paar per doos
artikel 670 + 690 12 paar per plastic zak, 36 paar per doos

PROCHEM

Maten

4121 JKL

PVC handschoenen in de signaalkleur oranje, geruwd oppervlakte voor
een goede grip in droge en vochtige
gebruiksomstandigheden. Fleece
voering. Uitermate geschikt voor
wegwerkzaamheden, onderhoudswerkzaamheden aan treinsporen en
andere werkzaamheden waarbij het
belangrijk is dat de drager goed
zichtbaar is.

PVC gecoate handschoen voorzien van een naadloos gebreide
interlock voering, geruwd oppervlakte voor een goede grip,
speciale PVC-mix voor een goede
bescherming tegen veel chemicaliën. Kleur blauw, lengte ca. 30
cm, vloeistofresistent. Ideaal voor
het behandeling van onderdelen,
maar ook populair in de visindustrie. Winterversie pagina 26.

PVC

PVC

Art.nr.

Omschrijving

Maat

Art.nr.

Omschrijving

2540FWG
2550FWG
CE-normen
Verpakking

rechte kap, 30 cm
rechte kap, 35 cm
EN420.2003, EN388.2003, EN374.2003
12 paar per plastic zak, 72 paar per doos

10XL
10XL

T1612WG
CE-normen
EN normering
Verpakking

interlock voering
9L, 10XL, 11XXL
EN420.2003, EN388.2003, EN374.2003
Categorie III: levensbedreigende risico’s
12 paar per plastic zak, 72 paar per doos

TRAWLER KING

4121 JKL

DECKHAND

Tweevoudig gedompelde PVC
handschoen. Kleur groen. Ruwe
oppervlakte voor goede grip.
Fleece voering.Vloeistofresistent.
Uitermate veel weerstand tegen olie
en vet. Uitstekend voor onderhoudswerkzaamheden in openbare werken.

Art.nr.

Omschrijving

830FWG
840FWG
850FWG
860FWG
870FWG
CE-normen
EN normering
Verpakking

Rechte kap, 27 cm
8M, 9L, 10XL
Rechte kap, 30 cm
9L, 10XL
Rechte kap, 35 cm
8M, 9L, 10XL
Rechte kap, 40 cm
8M, 9L, 10XL
Rechte kap, 45 cm
10XL
EN420.2003, EN388.2003, EN374.2003
Categorie III: levensbedreigende risico’s
830, 840, 850, 860FWG: 72 paar per doos; 870 FWG: 48 paar per doos

Maten

4121 AKL

PVC gecoate handschoen, gebreide
interlock voering, geruwd oppervlakte voor een goede grip in zowel
natte of droge omgevingen als
olieachtige toepassingen. Naadloos
gebreide voering, nauwsluitende
pasvorm, derhalve goede vingergevoeligheid. Kleur oranje, lengte
ca. 30 cm, vloeistofresistent.
Winterversie op blz. 26.

PVC
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4121

Maten
PVC

Art.nr.

Omschrijving

T1412WG
CE-normen
EN normering
Verpakking

interlock voering
9L, 10XL, 11XXL
EN420, EN388, EN374, EN 511
Categorie III: levensbedreigende risico’s
T1412WG: 12 paar per plastic zak, 72 paar per doos
T1412FWG: 12 paar per plastic zak, 48 paar per doos

Maten

SPECIALE CHEMISCHE HANDSCHOENEN BUTYL/VITON/SILVERSHIELD
BUTYL

2010 BCI

Niet gevoerde butyl handschoenen, speciaal voor de omgang met ketonen
(MEK,MIBK,acetaat) en esters (tricresylfosfaat, amyl, acetaat, ethyl-acetaat) bestemd.
Butyl heeft de hoogste permeatieweerstand tegenover gassen en waterdamp.
Verkrijgbaar in verschillende diktes, lengtes en ook met een ruwe oppervlakte
voor betere grip.Verkrijgbaar zowel met gladde als ruwe oppervlakte. Ook voor
oplossingen op waterbasis. Butyl handschoenen zijn vaak de eerste keus, daar
waar Latex, Nitril, Neopreen of PVC handschoenen geen bescherming bieden tegen
de betreffende chemicaliën.

Art.nr.

Omschrijving

Maten

Dikte

B131
B131R
B174
B174R
B324
B324 R
CE-normen
EN normering
Verpakking

28 cm, gladde uitvoering
28 cm, ruwe uitvoering
35cm, gladde uitvoering
35cm, ruwe uitvoering
35cm, gladde uitvoering
35cm, ruwe uitvoering
EN420.2003, EN388.2003, EN374.2003
Categorie III: levensbedreigende risico’s
1 paar per plastic zak, 24 paar per doos B131 + B131R + B174 + B174R
1 paar per plastic zak, 12 paar per doos B324 + B324R

7S, 8M, 9L, 10XL
7S, 8M, 9L, 10XL
9L, 10XL
8M, 9L, 10XL
9L, 10XL
9L, 10XL

0.33 mm
0.33 mm
0.43 mm
0.43 mm
0.81 mm
0.81 mm

SILVERSHIELD/4H

AHL

VITON

2101 EFL

Speciaal zilverkleurig folie laminaat. Ondoorlatend voor iedere soort
giftige of schadelijke chemicaliën. De juiste keuze voor de chemische en
petrochemische industrie, maar ook als noodbescherming indien niet
eenduidig is met weke chemicaliën de gebruiker in aanraking kan
komen, zoals bijvoorbeeld de brandweer. Silvershield toebehoren:
buiten handschoenen bieden wij ook overschoenen (Art. SSB),
armbeschermers (Art. SSS) en schorten (Art. SSCA) aan in diverse
maten.

Zwarte, niet gevoerde Viton beschermingshandschoen, speciaal voor
het werken met gechloreerde en aromatische oplosmiddelen bedoelt.
De handschoenen zijn geschikt voor werkzaamheden met op water
gebaseerde oplossingen. Uitermate ongevoelig tegenover PCB’s. Door
de bestandheid tegen gechloreerde of aromatische oplossingen
uitermate geschikt voor de chemische industrie of laboratoria.

Art.Nr.

Omschrijving

Maten

Art.nr.

Lengte

SSG
SSG
CE-normen
EN normering
Verpakking

37 cm Lengte
41 cm Lengte
EN420.2003, EN374.2003
Categorie III: levensbedreigende risico’s
10 paar per zak, 50 paar per doos

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

F101
F124
CE-normen
EN normering
Verpakking

28 cm
8M, 9L, 10XL, 11XXL
35 cm
10XL
EN420.2003, EN388.2003, EN374.2003
Categorie III: levensbedreigende risico’s
1 paar per zak, 10 paar per doos

Maten

Dikte
0,25 mm
0,30 mm
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WEGWERPHANDSCHOENEN
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WEGWERPHANDSCHOENEN
P-GLOVE

VINY-TASK

Wegwerphandschoenen van polyethyleen, kleurloos.

Vinyl wegwerphandschoen, transparant, gepoederd of ongepoederd,
23 cm lengte, met rolrand.

POLYETHYLEEN

VINYL

Art.nr.

Maat

Art. no.

Omschrijving

P-glove
CE-normen
Verpakking

L
EN 420, Categorie I: minimaal risico
100 handschoenen per verpakking, 10 verpakkingen per doos, 10.000 stuks per omdoos

T525
T525PF
CE-normen
Verpakking

gepoederd
S, M, L, XL
niet gepoederd
S, M, L, XL
EN420, Categorie I: minimaal risico
100 handschoenen per verpakking, 1.000 handschoenen in omdoos

DEXI-TASK

Maten

SENSI-TASK

Wegwerphandschoenen van nitrilrubber. Kleur lichtblauw,
met oprolbaar manchet. Nitril is drie keer beter bestand tegen
mechanische en chemische gevaren dan latex of vinyl. Bovendien
wordt het comfort door de gebruiker hoger ingeschat daar nitrilrubber koeler aanvoelt. Er zijn
zowel gepoederde als niet
gepoederde uitvoeringen
verkrijgbaar, als artikelen
voor medische doeleinden
met een AQL van 1,5 en voor
industriële doeleinden met
een AQL van 4,0.

Wegwerphandschoenen van natuurlijke latex, gepoederd of
ongepoederd, 0.13 mm, 23 cm lengte, beige, met rolrand.

NITRIL

LATEX

Art.nr.

Omschrijving

Maten

Lengte

LA049*
LA049PF*
LA049IND*
LA049PFIND*
CE-normen
EN normering
Verpakking

gepoederd AQL 1,5
S, M, L, XL
240 mm
niet gepoederd AQL 1,5
S, M, L, XL
240 mm
gepoederd AQL 4,0
S, M, L, XL
240 mm
niet gepoederd AQL 4,0
S, M, L, XL
240 mm
EN 420, EN 374
Categorie II: blijvend letsel
100 handschoenen per dispenser, 1,000 handschoenen in omdoos

Art.nr.

Omschrijving

T425*
T425PF*
CE-normen
EN normering
Verpakking

gepoederd
S, M, L, XL
niet gepoederd
S, M, L, XL
EN 420, EN 374
Categorie II: blijvend letsel
100 handschoenen per dispenser, 1.000 handschoenen in omdoos

Maten

CHEMSOFT
Nitrilrubber wegwerphandschoenen, kleur wit, extra lang, zodat de
handschoenen over kleren gedragen kan worden. Zeer comfortabel. In
twee lengtes verkrijgbaar, ook als cleanroom uitvoering verkrijgbaar,
versie CE412.
NITRIL

Art.nr.

Lengte

CS042W*
CS046W*
CE-normen
EN normering
Verpakking

30 cm
S, M, L, XL
40 cm
S, M, L, XL
EN 420.2003, EN 374.2003, EN421
Categorie II: blijvend letsel
100 handschoenen per dispenser, 1.000 handschoenen in omdoos

Maten

*= in overeenstemming met FDA reguleringen
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HANDSCHOENEN VOOR
KOUDE, SPECIALE EN
WARME TOEPASSINGEN
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KOUDE OMSTANDIGHEDEN
COLD GRIP

2232 X2X

NIEUW

De nieuwste generatie winterhandschoenen voor bescherming tegen
de kou. Een speciale PVC foam coating tot aan de knokkels voor goede
grip, ook in vochtige omstandigheden. Zeer flexibel/soepel, ook in
temperaturen beneden de 25 ºC. De naadloos gebreide en opgeruwde
wintervoering biedt goede isolatie, hoog comfort, goede pasvorm en
fijngevoeligheid in vergelijking met andere winterhandschoenen.

Art.nr.

Maten

NF11HD
CE-normen
EN normering
Verpakking

9L, 10XL
EN 420.2003, EN388.2003, EN511.2006
Categorie II: blijvend letsel
12 paar per plastic zak, 72 paar per doos

DURO TASK SUB ZERO

2241 X1X

Naadloos gebreide, opgeruwde synthetische handschoen om de handen
ook bij lage temperaturen warm te houden.Voorzien van een geruwd
latex coating op palm en vingers voor een goede grip, in het bijzonder
bij vochtige omstandigheden. Goede fijngevoeligheid. Een zeer goede
handschoen met meerdere toepassingen in koude omgeving, bijv. in
vriescellen of bij het buitenwerken in een koud klimaat.

WINTER WORKNIT

1212 11X

Art.nr.

Maten

NF14HD
CE-normen
EN normering
Verpakking

8M, 9L, 10XL, 11XXL
EN420, EN388, EN511
Categorie II: blijvend letsel
12 paar per plastic zak, 144 paar per doos

SPITFIRE WINTER

Katoenen handschoen met zeer
hoogwaardige beschermlaag van
nitril, wintervoering voor een
hoog draagcomfort en koudebestendig. Kleur bruin. Textielrug
van gestreept katoen. De soepele
bruine beschermlaag van nitril
maakt een uitstekende grip in
vochtige omstandigheden
mogelijk.

4121 JKL

111

PVC handschoenen in de signaalkleur oranje,
wintervoering tegen koude temperaturen tot
– 20 ºC, geruwd oppervlakte voor een goede
grip in droge en vochtige gebruiksomstandigheden. Fleece voering, met foamisolatie.
Uitermate geschikt voor wegwerkzaamheden,
onderhoudswerkzaamheden aan treinsporen
en andere werkzaamheden waarbij het
belangrijk is dat de drager goed zichtbaar is.

Art.nr.

Omschrijving

Maten

Art.nr.

Omschrijving

Maat

85/27295
CE-normen
EN normering
Verpakking

‘slip on type’ met zwart gestreepte handrug
EN420, EN388, EN511
Categorie II: blijvend letsel
12 paar per plastic zak, 36 paar per doos

9L, 10XL

3500FWG
3501FWG
3514FWG
CE-normen
Verpakking

tricot manchet volledig gecoat, alleen EN 388
rechte kap 30 cm
rechte kap 35 cm
EN420, EN388, EN374 (alleen voor rechte kap), EN511
6 paar per plastic zak, 48 paar per doos

10XL
10XL
10XL
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KOUDE EN SPECIALE OMSTANDIGHEDEN
WINTER TASK

4121 111

PVC handschoenen met wintervoering voor gebruik bij zware werkzaamheden bij
koude temperaturen in olieachtige omgeving. Fleece voering. Geruwd oppervlakte
voor zekere grip.

PRO CHEM BOA

Art.nr.

Maat

1802BT
3502BT
3500KW
CE-normen
EN normering
Verpakking

10XL
groen
10XL
oranje
10XL
tricot manchet, oranje
EN 420, EN388, EN 511
Categorie II: blijvend letsel
12 paar per plastic zak, 72 paar per doos

Kleur

4121 JKL

121

DECKHAND BOA

PVC gecoate handschoen voorzien
van een naadloos gebreide interlock voering, geruwd oppervlakte
voor een goede grip, speciale
PVC-mix voor goede bescherming
tegen veel chemicaliën. Kleur
blauw, lengte ca. 30cm,
vloeistofresistent. Ideaal voor de
visindustrie en andere koude en
vochtige omstandigheden.

Art.nr.

Omschrijving

T1612FWG
CE-normen
Verpakking

boa voering
9L, 10XL, 11XXL
EN 420.2003, EN388.2003, EN374.2003, EN 511
12 paar per plastic zak, 72 paar per doos

Maten

4121 AKL

121

PVC gecoate handschoen, gebreide
interlock voering,
geruwd oppervlakte
voor een goede grip
in natte/vochtige
omstandigheden en
olieachtige omstandigheden, kleur bruin,
vloeistofresistent. Als
bescherming tegen de
kou ook met dikke Boa
wintervoering verkrijgbaar. Lengte 30cm.
Art.nr.

Omschrijving

T1412FWG
CE-normen
Verpakking

boa gevoerd
10XL, 11XXL
EN 420.2003, EN388.2003, EN374.2003, EN 511
12 paar per plastic zak, 72 paar per doos

Maten

SPECIALE TOEPASSINGEN
PVC HANDSCHOENEN MET MOUWEN

4121

Gecoate PVC handschoenen met verlengde, fleece gevoerde, mouw. Kleur
groen, geruwd oppervlakte handschoen met een eraan gelaste PVC armbescherming om de gehele arm tegen vloeistoffen te beschermen.
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Art.nr.

Lengte

1812FWG24
1812FWG01
CE-normen
Verpakking

ca. 60 cm
10XL
ca. 75cm
10XL
EN 420, EN388
1 paar per plastic zak, 24 paar per doos

Maat

HITTE BESTENDIGE HANDSCHOENEN
STRONGOTHERM TERRY BROWN

434X X23XXX

STRONGOTHERM ZWARE UITVOERING

Badstof nylon, polyester en
katoen hitte bestendige
handschoen. Afhankelijk van
warmtebescherming tot en met
ca. 250 ºC geschikt. Biedt tevens
bescherming tegen snijgevaar.
Zeer gunstig geprijsd.

GEBREIDE HANDSCHOENEN
Art.nr.

Maten

STR50
CE-normen
EN normering
Verpakking

7S, 8M, 9L, 10XL
EN420, EN388, EN407
Categorie II:blijvend letsel
12 paar per plastic zak, 72 paar per doos

STRONGOTHERM HANDSCHOEN ZONDER VINGERS, LICHTE UITVOERING

124X X14X

124X X24X

Art.nr.

Omschrijving

STR100H
STR103H
STR105H
STR121H
STR104H
STR124H
CE-normen
Verpakking

tricot manchet
10XL
canvas kap, lengte 30 cm
10XL
canvas kap, lengte 40 cm
10XL
badstof kap, Lengte 25 cm
10XL
badstof kap, Lengte 30 cm
10XL
badstof kap, Lengte 40 cm
10XL
EN420, EN388 , EN407, EN normering: Categorie II:blijvend letsel
STR100H &STR 121H: 12 paar per plastic zak, 144 paar per doos
STR103-STR124H: 12 paar per plastic zak, 72 paar per doos

Maat

STRONGOTHERM MOUWEN, LICHTE UITVOERING

124X X14XXX

24oz badstof mouw van 100%
katoen, materiaalgewicht 680 gr,
met gebreid boord en elastieken
mouw. Ter bescherming van de
arm bij hitte en mechanische
risico’s. Contactwarmte tot en met
100 ºC afhankelijk van de contacttijd. Biedt tevens bescherming
tegen snijgevaar.Verkrijgbaar in
de lengtes 38 en 50 cm.

Art.nr.

Maat

Art.nr.

Omschrijving

STR100L
STR128L
CE-normen
EN normering
Verpakking

10XL
10XL
EN420, EN388, EN407
Categorie II:blijvend letsel
12 paar per plastic zak, 144 paar per doos

STR2235L
STR2240L
CE-normen
EN normering
Verpakking

Lengte 38 cm
Lengte 50 cm
EN420, EN388, EN407
Categorie II:blijvend letsel
6 paar per plastic zak, 48 paar per doos

134X X241XX

(alleen voor STR124H)

32oz badstof handschoen van
100% katoen, materiaalgewicht
ca. 900 gr afhankelijk van de
contacttijd als warmtebescherming tot en met 250 °C geschikt.
Biedt tevens bescherming tegen
snijgevaar. Met gebreid boord,
verkrijgbaar in twee lengtes en
als vuisthandschoen.

24oz badstof handschoenen van 100% katoen, materiaalgewicht 680
gram, gebreid boord. Biedt tevens bescherming tegen snijgevaar.
Afhankelijk van de contacttijd als warmtebescherming tot en met ca.
100 ºC geschikt.
Ook vingerloze
uitvoering
leverbaar
(STR1128L).

GRIP N HOT MILL

234X X34X

GRIP N KEVLAR HOT MILL 144X X241

KEVLAR PLUS HOT MILL

254X 434XIX

Naadloze gebreide tweelaags Kevlar handschoen,
zware uitvoering, met bruine nitril “N” beschermlaag aan weerszijden voor uitstekende grip, dubbelzijdig draagbaar. Aan de
binnenkant voorzien van
een katoenen voering om
bescherming te bieden
tegen een temperatuur
tot 250 °C.Voor gebruik
van werkzaamheden bij
hete ovens. Leverbaar in
2 lengten.

Naadloze gebreide tweelaags Kevlar handschoen met bruine nitril “N” coating aan beide
zijden. Bescherming tegen hitte tot max.
250 °C.

Naadloos gestikte Kevlar handschoenen met
een katoenen voering bieden een uitstekende
warmtebescherming tot maximaal 350 °C.
Bovendien goede
bescherming
tegen snijwonden. Geschikt bij
de omgang met
hete voorwerpen
zoals bijv.
bakplaten.

Art.nr.

Maat

Art.nr.

Maat

Art.nr.

Omschrijving

51/7146
CE-normen
Verpakking

10XL
EN420, EN388, EN407
12 paar per plastic zak, 72 paar per doos

52/7456
CE-normen
EN normering
Verpakking

10XL
EN 420, EN388, EN407
Categorie II: blijvend letsel
12 paar per plastic zak, 144 paar per doos

62/8434
CE-normen
EN normering
Verpakking

Lengte 34cm
10XL
EN420, EN 388, EN 407
Categorie II:blijvend letsel
6 paar per plastic zak, 72 paar per doos

Maat
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CLEANROOM

HANDSCHOENEN,

VINGERHOEDJES EN DRYBOX
HANDSCHOENEN
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VINGERHOEDJES
ANTI-STATISCHE VINGERHOEDJES VAN NATUURLIJK RUBBER, ONGEPOEDERD

NATUURLIJK RUBBEREN VINGERHOEDJES - GEPOEDERD

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

E IGENSCHAPPEN

• De inherente kwaliteit voor afvoer van statische elektriciteit verdwijnt niet
door wrijven of wassen. De hoedjes zijn niet afhankelijk van vocht of enig
ander bestanddeel dat naar het oppervlak trekt. De eigenschappen voor het
afvoeren van statische elektriciteit worden niet minder naarmate de hoedjes
ouder worden. Constante werking.
• Zeer snelle afname van de statische elektriciteit voorkomt opbouw van
destructieve statische elektriciteit. 5000 tot 0 Volt in 0,01 seconde.
De maximaal toegestane tijd bij MIL-B-81705B bedraagt 2,0 seconden.
• Het 106 Ohm/m2 gemiddelde weerstandvermogen van het oppervlak
maakt snelle afvoer van eventuele lading mogelijk. Referentie ASTM D 257.
• Nagenoeg geen opbouw van statische elektriciteit op de hand van een geaarde
persoon.
• Voldoet voor wat betreft de fysieke eigenschappen aan de eisen van ASTM
X3772. Constante hoge kwaliteit.
• Verpakking voldoet aan MIL-P-82646A. Geleidende zak kan in de directe
werkomgeving worden meegenomen.
• Zwart maakt het bewaken van cruciale EDSD-productieruimtes eenvoudig.
• Meervoudige spoelingen maken de hoedjes poedervrij met weinig deeltjes.
• Voldoet aan voorschriften van
USDA en FDA, 21 CFR, voor
gebruik bij voedselproductie.

• Dunste dikte “geweven hoedjes” voor zeer hoge gevoeligheid.
• De taps toelopende top is comfortabeler en past beter om de vingers.
• Verkrijgbaar in vier maten voor betere pasvorm en meer comfort voor
de medewerker.
• Voldoet aan voorschriften van USDA en FDA, 21 CFR, voor gebruik bij
voedselproductie.

Art.nr.

Omschrijving

Maten

Art.nr.

Omschrijving

100LBR
Verpakking

lang, zwart, gerold, niet gepoederd
720 (5 gros) in plastic zak, 30 plastic zakken per doos

M, L, XL

300LWR
Verpakking

lang, wit, gerold, gepoederd S, M, L, XL
1440 (10 gros) in plastic zak, 20 plastic zakken per doos

EN VOORDELEN

T OEPASSINGEN
• Fabricage van accu’s, werkzaamheden met elektronica, voedselverwerking, laboratoriumwerkzaamheden, niet voor deeltjes gevoelige
elektronica, fotoverwerking, fabricage van horloges, medische en
chirurgische branche

Maten

NITRIL VINGERHOEDJES - NIET GEPOEDERD
E IGENSCHAPPEN

EN VOORDELEN

• De 100% nitril handschoen bevat niet de eiwitten die in natuurlijk rubberlatex voorkomen en allergische reacties kunnen veroorzaken,
maar biedt wel de elasticiteit en het comfort van natuurlijk rubber.
• Inherent antistatisch en voorkomt schadelijke statische ontlading (weerstandvermogen van het oppervlak van 1011 Ohm/m2)
bij vele toepassingen.
• De meervoudig gespoelde hulzen zijn poedervrij en bevatten weinig deeltjes. Dit geeft minder kans op verontreiniging van de te verwerken
artikelen.
• Zeer weinig extraheerbare stoffen betekent minder verontreiniging voor reactieve ionen.
• 3 mil dikte biedt uitstekende gevoeligheid.
• Meerdere maten voor extra comfort. Dit verhoogt de acceptatie bij de gebruiker en vermindert de vermoeidheid.
• Een gelijkmatige dikte zorgt voor een gelijke mate van gevoeligheid op alle cruciale plaatsen en
biedt evenwichtige bescherming op alle bedekte plaatsen.
• Voldoet aan voorschriften van USDA en FDA, 21 CFR, voor gebruik bij voedselproductie.

Art.nr.

Omschrijving

Maten

100LNR
Verpakking

lang, wit, gerold, niet gepoederd
720 (5 gros) in plastic zak, 30 plastic zakken per doos

S, M, L, XL
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CLEANROOM HANDSCHOENEN
CHEMSOFT CE® ONGEVOERD NITRIL
E IGENSCHAPPEN

EN VOORDELEN

• 100% nitrilrubber bevat geen allergische reacties veroorzakende eiwitten.
• Rolrand voorkomt scheuren tijdens het aantrekken.
• Steriel verpakt ter bescherming tegen door de lucht verspreide verontreiniging. Dubbel verpakt
in steriele verpakkingen met labels.
• Ultramoderne reinigingsprocessen verminderen verontreiniging met deeltjes.
• Lage elasticiteitsmodulus biedt meer elasticiteit voor meer draagcomfort.
• Antistatische formule sluit statische ontlading in veel gevallen uit.
• Laag aantal deeltjes en extraheerbare stoffen.

T OEPASSINGEN

• Stofvrije ruimtes, farmaceutische industrie, verfspuiterij e.d.
Art.nr.

Omschrijving

CE412W
CE-normen
EN normering
Verpakking

wit, niet gepoederd, textured, gerold
30 cm
EN420, EN374.2003
Categorie II: blijvend letsel
100 handschoenen per plastic zak, 1.000 handschoenen per doos

Lengte

Dikte

Maten

0.12 mm

XS, S, M, L, XL

AK - ONGEVOERDE RUBBER HANDSCHOENEN
E IGENSCHAPPEN

1121

EN VOORDELEN

•
•
•
•

100% natuurlijk rubber (latex) biedt uitstekende vaardigheid en elasticiteit.
Het fabricageproces zonder poeder reduceert de verontreiniging met deeltjes en extraheerbare stoffen.
De handpalm met reliëf in diamantvorm biedt uitstekende grip bij zowel natte als droge toepassingen.
Steriel verpakt om de handschoenen tegen door de lucht verspreide verontreiniging te beschermen.
Dubbel verpakt in steriele verpakkingen met labels.
• De maat is in reliëf op de handschoenen aangebracht, zodat inkt geen verontreiniging kan veroorzaken.
• Laag aantal deeltjes en extraheerbare stoffen.

T OEPASSINGEN
• Stofvrije ruimtes

Art.nr.

Omschrijving

Lengte

Dikte

Maten

AK1815/O
CE-normen
EN normering
Verpakking

oranje, niet gepoederd, diamond/beaded
CE, EN420, EN388, EN374
Categorie II: blijvend letsel
10 paar per plastic zak, 100 paar per doos

38 cm

0.5 mm

8M, 9L, 10XL, 11XXL

SK HANDSCHOEN - ONGEVOERDE NITRIL HANDSCHOENEN
E IGENSCHAPPEN

4101

EN VOORDELEN

•
•
•
•

Nitril is uitstekend bestand tegen oplosmiddelen.
100% poedervrije handschoenen reduceren verontreiniging door deeltjes.
Ruwe afwerking biedt uitstekende grip bij zowel natte als droge toepassingen.
Steriel verpakt om de handschoenen tegen door de lucht verspreide verontreiniging te
beschermen. Dubbel verpakt in steriele verpakkingen met labels.
• De maat is in reliëf op de handschoenen aangebracht, zodat inkt geen verontreiniging kan
veroorzaken.
• Laag aantal deeltjes en extraheerbare stoffen.

T OEPASSINGEN
• Stofvrije ruimtes

30

Art.nr.

Omschrijving

Lengte

Dikte

Maten

SK142W
CE-normen
EN normering
Verpakking

wite, niet gepoederd, Sandpatch/glad
EN420, EN388, EN374
Categorie II: blijvend letsel
10 paar per plastic zak, 100 paar per doos

33 cm

0.38 mm

8M, 9L, 10XL, 11XXL

NITRIL DRYBOX HANDSCHOENEN

NITRIL DRYBOX HANDSCHOENEN

4102 JKL

Nitri Box, de meest recente ontwikkeling in drybox handschoenen.
NIEUW

Comfort
Deze handschoen is 30% lichter dan een
vergelijkbare Hypalon handschoen en daarom
veel comfortabeler om mee te werken.
Fijngevoeligheid
Kleine voorwerpen kunnen door toepassing
van soepel materiaal en perfecte pasvorm zeer
goed vastgehouden worden.
Grip 1
Het ruwe oppervlak zorgt voor extra grip.
Grip 2
Na het schoonmaken met Alcohol wordt het
materiaal oppervlak niet glad, wat andere
materialen wel neigen te doen.

Mechanische bescherming
Treksterkte en duurzaamheid zijn zeer hoog.
Chemische bestendigheid
Nitril biedt goede bescherming tegen basen,
zuren, oplosmiddelen en vetten.
Antistatische waarden
Deze Nitril handschoen heeft een elektrische
weerstand van 1011 ohm/square en is daardoor
meer antistatisch dan Neopreen en Hypalon.
Voedingsmiddelen
Het materiaal voldoet aan de voedingswarenwet regels van USDA en FDA.

Art.nr.

Omschrijving

Maten

Diameter manchet

Lengte/dikte

Verpakking

10LA1832A/10H
8LA1832A/9Q

nitril, beide handen draagbaar
nitril, beide handen draagbaar

10H (10 1/2)
9Q (9 3/4)

10 inch/254mm
8 inch/203 mm

81 cm/0,51 mm
81 cm/0,51 mm

5 paar/plastic zak, 10 paar/doos
5 paar/plastic zak, 10 paar/doos
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NEOPREEN DRYBOX HANDSCHOENEN

NEOPREEN DRYBOX HANDSCHOENEN

3101

E IGENSCHAPPEN

4112 ABL

EN VOORDELEN

• Hoge elasticiteit en flexibiliteit. Bedoeld voor werk waarvoor goede
gevoeligheid en vaardigheid vereist is.
• Door de naadloze constructie uit één stuk zeer sterk en betrouwbaar.
• Rolrand met een sterkte van 4.8 mm voor gemakkelijke bevestiging aan
de handschoenenkast.
• Meerdere malen gedompeld zodat hoogste veiligheidsniveau
en kwaliteit gewaarborgd is.
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Art.nr.

Omschrijving

Maten

Diameter manchet

Lengte/dikte

Verpakking

5N1532
5N1532A
6N1532
6N1532A
7N1532
7N1532A
8N1532
8N1532A
10N1532A
5N3032
5N3032A
6N3032
6N3032A
7N3032
7N3032A
8N3032
8N3032A
10N3032A

Neopreen, hand specifiek
Neopreen, beide handen draagbaar
Neopreen, hand specifiek
Neopreen, beide handen draagbaar
Neopreen, hand specifiek
Neopreen, beide handen draagbaar
Neopreen, hand specifiek
Neopreen, beide handen draagbaar
Neopreen, beide handen draagbaar
Neopreen, hand specifiek
Neopreen, beide handen draagbaar
Neopreen, hand specifiek
Neopreen, beide handen draagbaar
Neopreen, hand specifiek
Neopreen, beide handen draagbaar
Neopreen, hand specifiek
Neopreen, beide handen draagbaar
Neopreen, beide handen draagbaar

9Q (9 3/4)
9Q (9 3/4)
8H (8 1/2), 9Q (9 3/4), 10H (10 1/2)
9Q (9 3/4), 10H (10 1/2)
9Q (9 3/4)
8H (8 1/2), 9Q (9 3/4), 10H (10 1/2)
8H (8 1/2), 9Q (9 3/4), 10H (10 1/2)
9Q (9 3/4), 10H (10 1/2)
9Q (9 3/4)
9Q (9 3/4)
9Q (9 3/4)
9Q (9 3/4), 10H (10 1/2)
9Q (9 3/4), 10H (10 1/2)
9Q (9 3/4)
8H (8 1/2), 9Q (9 3/4)
8H (8 1/2), 9Q (9 3/4), 10H (10 1/2)
9Q (9 3/4), 10H (10 1/2)
9Q (9 3/4)

5 inch/127 mm
5 inch/127 mm
6 inch/152 mm
6 inch/152 mm
7 inch/178 mm
7 inch/178 mm
8 inch/203 mm
8 inch/203 mm
10 inch/254 mm
5 inch/127 mm
5 inch/127 mm
6 inch/152 mm
6 inch/152 mm
7 inch/178 mm
7 inch/178 mm
8 inch/203 mm
8 inch/203 mm
10 inch/254 mm

81 cm/0,38 mm
81 cm/0,38 mm
81 cm/0,38 mm
81 cm/0,38 mm
81 cm/0,38 mm
81 cm/0,38 mm
81 cm/0,38 mm
81 cm/0,38 mm
81 cm/0,38 mm
81 cm/0,76 mm
81 cm/0,76 mm
81 cm/0,76 mm
81 cm/0,76 mm
81 cm/0,76 mm
81 cm/0,76 mm
81 cm/0,76 mm
81 cm/0,76 mm
81 cm/0,76 mm

1 paar
1 paar
1 paar
1 paar
1 paar
1 paar
1 paar
1 paar
1 paar
1 paar
1 paar
1 paar
1 paar
1 paar
1 paar
1 paar
1 paar
1 paar

HYPALON®/NEOPREEN DRYBOX HANDSCHOENEN
HYPALON®/NEOPREEN DRYBOX HANDSCHOENEN
E IGENSCHAPPEN

4111 ABL

EN VOORDELEN

• Combineert de flexibiliteit en vaardigheid van neopreen met de bestendigheid tegen ozon en
chemische stoffen van hypalon.
• Extra lange levensduur en zekere bescherming onder uitzonderlijk veeleisende omstandigheden.
• Uitstekende bestendigheid tegen ozon en oxiderende chemische stoffen.
• Wit oppervlak voor goede zichtbaarheid, verbergt geen verontreiniging.
• Rolrand met een sterkte van 4.8 mm voor gemakkelijke bevestiging aan de handschoenenkast.
• Meerdere malen gedompeld zodat hoogste veiligheidsniveau
en kwaliteit gewaarborgd is.

Art.nr.

Omschrijving

Maten

Diameter manchet

Lengte/Dikte

Verpakking

8NY3032
8NY3032A
7NY3032
7NY3032A
5NY3032
5NY3032A

Neopreen-Inner layer/Hypalon-outer layer, hand specifiek
Neopreen-Inner layer/Hypalon-outer layer, Neopreen, beide handen draagbaar
Neopreen-Inner layer/Hypalon- outer layer, hand specifiek
Neopreen-Inner layer/Hypalon-outer layer, Neopreen, beide handen draagbaar
Neopreen-Inner layer/Hypalon-outer layer, hand specifiek
Neopreen-Inner layer/Hypalon-outer layer, Neopreen, beide handen draagbaar

8H (8 1/2), 9Q (9 3/4)
9Q (9 3/4), 10H (10 1/2)
9Q (9 3/4)
8H (8 1/2), 9Q (9 3/4)
9Q (9 3/4)
9Q (9 3/4)

8 inch/203 mm
8 inch/203 mm
7 inch/178 mm
7 inch/178 mm
5 inch/127 mm
5 inch/127 mm

81 cm/0,76 mm
81 cm/0,76 mm
81 cm/0,76 mm
81 cm/0,76 mm
81 cm/0,76 mm
81 cm/0,76 mm

1 paar
1 paar
1 paar
1 paar
1 paar
1 paar

HYPALON® DRYBOX HANDSCHOENEN
E IGENSCHAPPEN
•
•
•
•
•

4111 AKL

EN VOORDELEN

Zeer slijtvast.
Buitengewone bestendigheid tegen ozon of oxiderende chemische stoffen.
Natuurlijk zacht voor meer werkcomfort.
Rolrand met een sterkte van 4.8 mm voor gemakkelijke bevestiging aan de handschoenenkast.
Meerdere malen gedompeld zodat hoogste veiligheidsniveau
en kwaliteit gewaarborgd is.

Art.nr.

Omschrijving

Maten

Diameter manchet

Lengte/Dikte

Verpakking

5Y1532
5Y1532A
7Y1532
7Y1532A
8Y1532
8Y1532A
5Y3032
7Y3032
8Y3032
8Y3032A

Hypalon, hand specifiek
Hypalon, beide handen draagbaar
Hypalon, hand specifiek
Hypalon, beide handen draagbaar
Hypalon, hand specifiek
Hypalon, beide handen draagbaar
Hypalon, hand specifiek
Hypalon, hand specifiek
Hypalon, hand specifiek
Hypalon, beide handen draagbaar

9Q (9 3/4)
9Q (9 3/4)
9Q (9 3/4)
8H (8 1/2), 9Q (9 3/4)
8H (8 1/2), 9Q (9 3/4), 10H (10 1/2)
9Q (9 3/4), 10H (10 1/2)
9Q (9 3/4)
9Q (9 3/4)
8H (8 1/2), 9Q (9 3/4), 10H (10 1/2)
9Q (9 3/4), 10H (10 1/2)

5 inch/127 mm
5 inch/127 mm
7 inch/178 mm
7 inch/178 mm
8 inch/203 mm
8 inch/203 mm
5 inch/127 mm
7 inch/178 mm
8 inch/203 mm
8 inch/203 mm

81 cm/0,38 mm
81 cm/0,38 mm
81 cm/0,38 mm
81 cm/0,38 mm
81 cm/0,38 mm
81 cm/0,38 mm
81 cm/0,76 mm
81 cm/0,76 mm
81 cm/0,76 mm
81 cm/0,76 mm

1 paar
1 paar
1 paar
1 paar
1 paar
1 paar
1 paar
1 paar
1 paar
1 paar
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BUTYL & VITON® DRYBOX HANDSCHOENEN

BUTYL DRYBOX HANDSCHOENEN
E IGENSCHAPPEN

3011 BCI

EN VOORDELEN

• Hoogste ondoordringbaarheid voor water, dampen en gassen.
• Flexibel bij lage temperaturen.
• Bestendig tegen oxiderende oplosmiddelen en de meeste oxiderende chemische
stoffen.
• Rolrand met een sterkte van 4.8 mm voor gemakkelijke bevestiging aan de
handschoenenkast.
• Meerdere malen gedompeld zodat hoogste veiligheidsniveau
en kwaliteit gewaarborgd is.
Art.nr.

Omschrijving

Maten

Diameter manchet

Lengte/Dikte

Verpakking

8B1532
8B1532A
7B1532
7B1532A
5B1532
5B1532A
8B3032
8B3032A
7B3032
7B3032A
5B3032
5B3032A

Butyl, hand specifiek
Butyl, beide handen draagbaar
Butyl, hand specifiek
Butyl, beide handen draagbaar
Butyl, hand specifiek
Butyl, beide handen draagbaar
Butyl, hand specifiek
Butyl, beide handen draagbaar
Butyl, hand specifiek
Butyl, beide handen draagbaar
Butyl, hand specifiek
Butyl, beide handen draagbaar

8H (8 1/2), 9Q (9 3/4), 10H (10 1/2)
9Q (9 3/4), 10H (10 1/2)
9Q (9 3/4)
8H (8 1/2), 9Q (9 3/4)
9Q (9 3/4)
9Q (9 3/4)
8H (8 1/2), 9Q (9 3/4), 10H (10 1/2)
9Q (9 3/4), 10H (10 1/2)
9Q (9 3/4)
8H (8 1/2), 9Q (9 3/4)
9Q (9 3/4)
9Q (9 3/4)

8 inch/203 mm
8 inch/203 mm
7 inch/178 mm
7 inch/178 mm
5 inch/127 mm
5 inch/127 mm
8 inch/203 mm
8 inch/203 mm
7 inch/178 mm
7 inch/178 mm
5 inch/127 mm
5 inch/127 mm

81 cm/0,38 mm
81 cm/0,38 mm
81 cm/0,38 mm
81 cm/0,38 mm
81 cm/0,38 mm
81 cm/0,38 mm
81 cm/0,76 mm
81 cm/0,76 mm
81 cm/0,76 mm
81 cm/0,76 mm
81 cm/0,76 mm
81 cm/0,76 mm

1 paar
1 paar
1 paar
1 paar
1 paar
1 paar
1 paar
1 paar
1 paar
1 paar
1 paar
1 paar

VITON® DRYBOX HANDSCHOENEN
E IGENSCHAPPEN

2101 EFL

EN VOORDELEN

• Uitstekend bestand tegen doordringing door veel chloorhoudende, alifatische en
aromatische koolwaterstoffen en de meeste oliën en zuren.
• Uitstekende vaardigheid.
• Meerdere malen gedompeld zodat hoogste veiligheidsniveau
en kwaliteit gewaarborgd is.
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Art.nr.

Omschrijving

Maten

Diameter manchet

Lengte/Dikte

Verpakking

8F2032
8F2032A
7F2032

Viton, hand specifiek
Viton, beide handen draagbaar
Viton, hand specifiek

8H (8 1/2), 9Q (9 3/4), 10H (10 1/2)
9Q (9 3/4), 10H (10 1/2)
9Q (9 3/4)

8 inch/203 mm
8 inch/203 mm
7 inch/178 mm

81 cm/0,51 mm
81 cm/0,51 mm
81 cm/0,51 mm

1 paar
1 paar
1 paar

HYPALON®/NEOPREEN DRYBOX HANDSCHOENEN MET LOOD

NEOPREEN DRYBOX HANDSCHOENEN MET LOOD
E IGENSCHAPPEN

4101 ABL

EN VOORDELEN

• Gelijk aan 0,1 mm lood voor vermindering van zachte gammastraling.
• Hoge elasticiteit.
• Rolrand met een sterkte van 4.8 mm voor gemakkelijke bevestiging aan de
handschoenenkast.
• Meerdere malen gedompeld zodat hoogste veiligheidsniveau
en kwaliteit gewaarborgd is.

Art.nr.

Omschrijving

8NLL3032
8NLL3032A
7NLL3032
5NLL3032A/9Q

Neopreen met lood, hand specifiek
8H (8 1/2), 9Q (9 3/4), 10H (10 1/2)
Neopreen met lood, beide handen draagbaar9Q (9 3/4), 10H (10 1/2)
Neopreen met lood, hand specifiek
9Q (9 3/4)
Neopreen met lood, beide handen draagbaar9Q (9 3/4)

Maten

Diameter manchet

Lengte/Dikte

Verpakking

8 inch/203 mm
8 inch/203 mm
7 inch/178 mm
5 inch/127 mm

81 cm/0,76 mm
81 cm/0,76 mm
81 cm/0,76 mm
81 cm/0,76 mm

1 paar
1 paar
1 paar
1 paar

HYPALON® - NEOPREEN MET LOOD
E IGENSCHAPPEN

4101 ABL

EN VOORDELEN

•
•
•
•

Gelijk aan 0,1 mm lood voor verzwakking van zachte gammastraling.
Hypalon buitenlaag, neopreen binnenlaag.
Zeer slijtvast.
Rolrand met een sterkte van 4.8 mm voor gemakkelijke bevestiging aan de
handschoenenkast.
• Meerdere malen gedompeld zodat hoogste veiligheidsniveau
en kwaliteit gewaarborgd is.
Art.nr.

Omschrijving

8NLY3032
8NY3032A
7NLY3032
7NLY3032A
5NLY3032A

Hypalon-Neopreen met lood, hand specifiek 8H (8 1/2), 9Q (9 3/4), 10H (10 1/2)
Hypalon-Neopreen met lood, beide handen draagbaar9Q (9 3/4), 10H (10 1/2)
Hypalon-Neopreen met lood, hand specifiek 9Q (9 3/4)
Hypalon-Neopreen met lood, beide handen draagbaar9Q (9 3/4)
Hypalon-Neopreen met lood, beide handen draagbaar9Q (9 3/4)

Maten

Diameter manchet

Lengte/Dikte

Verpakking

8 inch/203 mm
8 inch/203 mm
7 inch/178 mm
7 inch/178 mm
5 inch/127 mm

81 cm/0,76 mm
81 cm/0,76 mm
81 cm/0,76 mm
81 cm/0,76 mm
81 cm/0,76 mm

1 paar
1 paar
1 paar
1 paar
1 paar
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DRYBOX HANDSCHOENEN
HYPALON® DRYBOX HANDSCHOENEN MET LOOD

E IGENSCHAPPEN

4121 AKL

EN VOORDELEN

• Gelijk aan 0,1 mm lood voor verzwakking van zachte gammastraling.
• Zeer slijtvast.
• Rolrand met een sterkte van 4.8 mm voor gemakkelijke bevestiging
aan de handschoenenkast.
• Meerdere malen gedompeld zodat hoogste veiligheidsniveau
en kwaliteit gewaarborgd is.

Art.nr.

Omschrijving

Maten

Diameter manchet

Lengte/Dikte

Verpakking

8YLY3032
8YLY3032A
7YLY3032
7YLY3032A
5YLY3032

Hypalon met lood, hand specifiek
Hypalon met lood, beide handen draagbaar
Hypalon met lood, hand specifiek
Hypalon met lood, beide handen draagbaar
Hypalon met lood, hand specifiek

8H (8 1/2), 9Q (9 3/4), 10H (10 1/2)
9Q (9 3/4), 10H (10 1/2)
9Q (9 3/4)
9Q (9 3/4)
9Q (9 3/4)

8 inch/203 mm
8 inch/203 mm
7 inch/178 mm
7 inch/178 mm
5 inch/127 mm

81 cm/0,76 mm
81 cm/0,76 mm
81 cm/0,76 mm
81 cm/0,76 mm
81 cm/0,76 mm

1 paar
1 paar
1 paar
1 paar
1 paar

KORTE NEOPREEN DRYBOX HANDSCHOENEN
E IGENSCHAPPEN

3101 ABL

EN VOORDELEN

• Hoge elasticiteit en flexibiliteit.
• Bedoeld voor werkzaamheden die goede gevoeligheid en vaardigheid
vereisen.
• Door de naadloze constructie uit één stuk zeer sterk en betrouwbaar.
• Rolrand met een sterkte van 4.8 mm voor gemakkelijke bevestiging
aan de handschoenenkast.
• Meerdere malen gedompeld zodat hoogste veiligheidsniveau
en kwaliteit gewaarborgd is.
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Art.nr.

Omschrijving

Maten

Lengte/Dikte

Verpakking

N103A
N204A

Neopreen, beide handen draagbaar
Neopreen, beide handen draagbaar

7, 8, 9, 10
7, 8, 9, 10

35 cm/0,33 mm
35 cm/0,50 mm

1 paar
1 paar

HYPALON® DRYBOX HANDSCHOENEN EN MOUWEN
KORTE HYPALON® HANDSCHOENEN VOOR HANDSCHOENENKASTEN
E IGENSCHAPPEN

4111 AKL

EN VOORDELEN

•
•
•
•

Zeer slijtvast.
Buitengewone bestendigheid tegen ozon of oxiderende chemische stoffen.
Natuurlijk zacht voor meer werkcomfort.
Rolrand met een sterkte van 4.8 mm voor gemakkelijke bevestiging aan de
handschoenenkast.
• Meerdere malen gedompeld zodat hoogste veiligheidsniveau
en kwaliteit gewaarborgd is.
Art.nr.

Omschrijving

Maten

Lengte/Dikte

Verpakking

Y103
Y103A
Y154A
Y254A

Hypalon, hand specifiek
Hypalon, beide handen draagbaar
Hypalon, beide handen draagbaar
Hypalon, beide handen draagbaar

7, 8, 9, 10
7, 8, 9, 10
7, 8, 9, 10
7, 8, 9, 10

35 cm/0,33 mm
35 cm/0,33 mm
35 cm/0,38 mm
35 cm/0,63 mm

1 paar
1 paar
1 paar
1 paar

HYPALON® MOUWEN

1111

E IGENSCHAPPEN

EN VOORDELEN

• Zeer slijtvast.
• Buitengewone bestendigheid tegen ozon of oxiderende chemische stoffen.
• Rolrand met een sterkte van 4.8 mm voor gemakkelijke bevestiging aan de
handschoenenkast.
• Meerdere malen gedompeld zodat hoogste veiligheidsniveau
en kwaliteit gewaarborgd is.
Art.nr.

Omschrijving

Diameter manchet

Lengte/Dikte

Verpakking

YSL2027

Hypalon

10 inch/254 mm

69 cm/0,51 mm

1 paar

MATENOVERZICHT
Overzicht van de drybox handschoenen
North US maten
North handschoenomvang in millimeters
Handomvang volgens CE normen
Corresponderende CE maat
Beschikbare stijlen

8 1 /2
222
203
8
6 inch LH&RH
7 inch AMBI
8 inch LH & RH

LH+RH= handspecifiek
Ambi= beide handen draagbaar

Materiaal
Sterkte
Manchetdiameter
Handschoenmaten

9 3 /4
250
229
9
5 inch LH & RH
5 inch AMBI
6 inch LH & RH
6 inch (5,5) AMBI (kort)
6 inch (5,5) AMBI (lang)
7 inch LH & RH
7 inch AMBI
8 inch LH&RH
8 inch AMBI
10 inch AMBI

10 1/2
267
254
10
8 inch LH & RH
8 inch AMBI

B = Butyl, N = Neopreen, NY= Hypalon/Neopreen, F= Viton, L = met lood
15 mil = 0,38 mm, 20 mil = 0,50 mm, 25 mil = 0,63 mm, 30 mil = 0,76 mm, 35 mil = 0,89 mm
5, 6, 7, 10 inch
8H = 8 1/2, 9Q = 9 3/4, 10H = 10 1/2

VERKLARING ARTIKELNUMMER:

OMREKENTABEL:

vb 8Y1532A/9Q:
8 = manchet diameter
Y = materiaal zoals Hypalon,
15 = dikte, 15 mil = 0,38 mm
32 = lengte, 32 inch = 81 cm
a = beide handen draagbaar
9Q = handmaat = 9 3/4

lengte
dikte
manchet

1 inch
1 mil
diameter 10
diameter 8
diameter 7
diameter 6, actueel 5.5.
diameter 5

25.4 cm
0.025 mm
254 mm
203 mm
178 mm
140 mm
127 mm

+/- 6,35 mm
+/- 6,35 mm
+/- 6,35 mm
+/- 6,35 mm
+/- 6,35 mm

Drybox handschoenen zijn geen voorraad artikel en alle bestellingen worden met onze productie gepland en geproduceerd. De levertijd hangt af van de productieplanning en de
beschikbare capaciteit. Na uw gewaardeerde opdracht informeren wij u graag over de exacte levertijd.
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SCHERMING

CHEMICALIËN RESISTENTIE LIJST
Deze chemicaliën resistentie lijst bevat drie soorten informatie:
1. Degradatie (D). De verandering van een of meerdere fysieke
eigenschappen van de handschoenen, zoals bijv. het uitzetten van het
materiaal en de vermindering van de mechanische weerstand.
2. Doorbraaktijdt (BT). De doorbraaktijd wordt gedefinieerd als de tijd
tussen het eerste contact van de vloeibare chemische stof met de
externe oppervlakte van de handschoen tot aan het registreren van de
chemische stof aan de binnenkant van de handschoen met behulp van
analytische meetapparatuur. Wanneer de chemische stof door de
handschoen heen getrokken is biedt deze geen bescherming meer.

Sleutel voor de aangegeven permeatie waarden:
E uitstekend.
De chemische stof dringt niet door het materiaal door.
G goed.
De chemische stof heeft een geringe invloed op het materiaal
F
middelmatig.
De chemische stof heeft invloed op het materiaal
P niet bruikbaar.
De handschoen mag niet worden gebruikt in combinatie
met deze chemische stof.
ND niet gemeten.
ID onvoldoende informatie.

3. Permeatiekoers (PR). De permeatie koers wordt in milligram per
vierkante meter per seconde gemeten en meet de voortdurende
stroom van de te meten chemische stof door het elastomeer. De dikte
van de handschoen speelt hierbij een belangrijke rol.
Daarnaast treft u een kleurcodering in de lijst aan. Deze dient voor de
algemene eerste keuze, welke uitvoeringen van handschoenen als eerste
goedgekeurd en in gebruik getest dienen te worden. Deze kleurencodering wordt door informatie uit diverse bronnen vastgesteld. Zoekt
u informatie over chemicaliën die niet in de lijst voorkomen, neem dan
gerust contact op met onze medewerkers van de customer service.
Naast het gebruik van chemisch bestendige handschoenen is in de
meeste gevallen ook de inzet van ademhalingsproducten noodzakelijk.
Gebruikt U hiervoor de productgroepbrochure ademhaling van North
Safety Products.
De aangegeven testresultaten voor de verschillende materialen berusten
op data van de volgende producten: SSG, F101, B174,CS113, LA102G en
AK1815.
De aangegeven permeatie data berusten op testresultaten die baseren
op de ASTM Standaard F739, en zijn in North of AIHA- bevoegde
laboratoria gemeten.
Noch North noch de bevoegde laboratoria kunnen de verantwoordelijkheden voor de geschiktheid van een geselecteerde handschoenen dragen
daar de resultaten onder werkomstandigheden verschillend kunnen
uitvallen.
Veiligheidsmaatregelen
De keuze van beschermingshandschoenen en andere persoonlijke
beschermingsuitrusting moet op de resultaten van de risico analyse van
de werkplek zijn gebaseerd. De beschermingsuitrusting biedt echter geen
onbegrensde bescherming tegen alle chemicaliën. Daarom moet de
gebruiker voor ingebruikname, in de situatie, testen of de chemicaliën
bestendige handschoen bestand is tegen de chemicaliën waarmee hij in
aanraking komt. Om de permeatie koers te reduceren en een mogelijk
lange levensduur te realiseren moeten de chemicaliën na gebruik van
de handschoen afgewassen worden. Chemicaliën die reeds door het
materiaal van de handschoen zijn doorgedrongen zetten de permeatie
echter voort. Beschadigde beschermingshandschoenen moeten direct
worden weggegooid. Opslag en sanering moet conform de
gebruiksaanwijzing plaatsvinden.

Kleuren verklaring
Goede bestendigheid
Voor korte tijd geschikt
Niet aan te bevelen

NEEM
CONTACT OP
MET NORTH
VOOR:
E U R O PA
NEDERLAND

ENGELAND

DUITSLAND

Anodeweg 1
4338 RA Middelburg
Nederland

Bramfelder Chaussee 41
D-22177, Hamburg
Duitsland

Tel: +31(0)118 656400
Fax: +31(0)118 627535

The Court Yard
Green Lane, Heywood
Lancashire OL10 2EX
Engeland
Tel: +44(0)170 669 3800
Fax: +44(0)170 669 3801

FRANCE

SCANDINAVIË

608 chemin de la Gypiére
84210 Pernes les Fontaines
France
Tel: +33(0) 4 90 51 78 49
Fax: +33(0) 4 90 51 78 50

Verktygsvägen 10
S-55302 Jönköping
Zweden
Tel: +46-(0)36377241
Fax: +46-(0)36377629

CANADA

USA

MONTREAL

CRANSTON: 1-800-430-4110

1-888-212-SAFE (7233)
10550 Parkway Blvd.
Anjou, Quebec
H1J 2K4
Tel: (514) 351-SAFE (7233)
Fax: (514) 355-SAFE (7233)

2000 Plainfield Pike
Cranston, Rhode Island
02921
Tel: (401) 943-4400
Fax: (401) 275-2618
Toll free fax: 1-800-572-6346

Tel:+49(0) 40611775-0
Fax:+49(0) 40611775-10

 Hoofdbescherming
 Oogbescherming
 Gelaatsbescherming
 Lashelmen en -schilden
 Gehoorbescherming
 Ademhalingsbescherming
 Handbescherming
 Kleding
 Eerste Hulp producten

INTERNATIONAL
LATIN AMERICA EXPORT
SALES DEPARTMENT

AUSTRALIA/NEW ZEALAND/ FAR EAST

10550 Parkway Blvd.
Anjou, Quebec
H1J 2K4
Tel: (514) 351-7233
Ext: Export Sales Dept.
Fax: (514) 355-7233

P.O. Box 1010
Moonee Ponds
Victoria 3039
Australia
Tel: 61-3-9337-9111
Fax: 61-3-9337-2808

CHINA

B-3, Bodaxing Industrial Zone,
NO.24, Kechuang Sanjie,
Economic- Technological
Department Area, Beijing, P.R.
China 100023
Phone 86-10-67892289/90
Fax 86-10-67892292

Ten gevolge van continue verbeteringen kunnen specificaties worden gewijzigd zonder
voorafgaand bericht. North Safety Products Europe B.V. heeft alles in het werk gesteld
om ervoor zorg te dragen dat afbeeldingen, omschrijvingen en overige informatie
accuraat is. Doch, wij zijn niet aansprakelijk voor enige onjuistheden.

 Verkeersveiligheidsproducten
 Signs and Lockout
 Valbeveiliging
 Cleanroom producten
 Veiligheidsschoenen
 Consumentenproducten

Uw leverancier:
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