
Uitstekende grip 
in zowel droge 
als vochtige 
omstandigheden

Uitermate geschikt 
voor werkzaamheden 
in koude omgeving

Geruwde voering is 
zacht en comfortabel

X-Grip-Thermo
51-850
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Uw              leverancier:

Kenmerken

 de X-Grip-Thermo is met zijn naadloos gebreide 
voering van acryl uitermate geschikt voor  
werkzaamheden in koude omgevingen

 de geruwde voering is zacht en comfortabel  
en houdt uw handen warm

 gebreide polsmanchet zorgt voor goede pasvorm
 zeer goede ventilatie aan rugzijde hand wat zorgt 

voor een goede absorptie van de transpiratie
 de oranje uor kleur biedt een uitstekende  

zichtbaarheid
 zeer soepele handschoen die de gebruiker  

beschermt tegen zeer koude temperaturen
 latex foam gecoate palm, waardoor de  

handschoenen uitstekende grip hebben, zelfs in de 
aanwezigheid van vloeistoffen, oliën en/of vetten

 verpakt per paar in handige retailverpakking

Toepassingsgebieden

 bouw, steigerbouw
 gemeentewerken en openbare diensten
 koel- en diepvriesinstallaties
 transport en offshore
 recycling
 wegenonderhoud
 land- en tuinbouw

Specificaties

 referentie:  51-850
 kleur:  oranje/grijs
 doosverpakking:  6 x 12 paar 

Maat Artikelnummer
9 - L 1.51.850.09
10 - XL 1.51.850.10
11 - XXL 1.51.850.11

Normverklaring

    EN 388
EN 388 A Abrasie  (0-4)
  B Snijweerstand  (0-5)
  C Scheurweerstand  (0-4)
  D Perforatie (0-4)
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Cat. II
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     EN 511
EN 511 A Koudeconvectie   (0-4)
  B Koudecontact  (0-5)
  C Waterdoorlaatbaarheid (0-4)
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