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Elke handschoen die getest is moet gecertifi ceerd zijn volgens de 
Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBm)-richtlijn 89/686/EEG 
(per 21 april 2016 is de 2016/425 PBm-richtlijn gepubliceerd en 
deze zal naar verwachting medio 2018 van kracht gaan worden). 

De regelgeving van de handschoenen begint met de 
Europese norm EN 420, waarin de algemene eisen en 
beproevingsmethoden staan beschreven. 

 EN 420:2003+A1:2009 – Algemene 
eisen en beproevingsmethoden 

Deze norm omvat de algemene vereisten voor 
handschoenen waaraan deze moeten voldoen. De 
norm geeft de basis vereisten voor een handschoen 
aan, zoals ontwerp en uitvoering, comfort en 
doeltreffendheid, markering en informatie die voor 
alle beschermhandschoenen gelden. 

Volgens de PBm-richtlijn 89/686/EEG worden PBm’s, waaronder 
dus ook handschoenen, opgedeeld in drie categorieën afhankelijk 
van de risico’s waartegen ze moeten beschermen. 

Categorie 1: Handschoenen van eenvoudig 
ontwerp - uitsluitend voor minimale risico’s 
Handschoenen die vallen onder categorie 1 bieden 
slechts bescherming tegen minimale risico’s of tegen 
vervuiling van het product. De gebruiker moet zelf 
eenvoudig kunnen vaststellen welke graad van 
bescherming de handschoen biedt. 

Categorie 2: Handschoenen van intermediair 
ontwerp - voor middelzware risico’s 
Handschoenen die vallen onder categorie 2 zijn 
ontworpen om bescherming te bieden tegen 
middelzware risico’s, bijvoorbeeld handschoenen voor 
algemene werkzaamheden met een goede perforatie-, 
snij- of schuurweerstand. Deze handschoenen moeten 
door een erkende keuringsorganisatie (Notifi ed Body) 
getest en gecertifi ceerd worden. 

0321

Categorie 3: Handschoenen van complex 
ontwerp - voor onomkeerbare of dodelijke 
risico’s 
Handschoenen die vallen onder categorie 3 zijn 
ontworpen om bescherming te bieden tegen de 
zwaarste risico’s, zoals bijvoorbeeld het werken met 
chemicaliën, hitte (bepaalde gradaties) of elektriciteit. 
Deze handschoenen moeten ook door een erkende 
keuringsorganisatie getest en gecertifi ceerd 
worden. De fabrikant of importeur in Europa dient 
dit type handschoenen aan een EG-typeonderzoek 
te onderwerpen en tevens de kwaliteit van het 
eindproduct zeker te stellen. De Notifi ed Body die de 
jaarlijkse controle uitvoert, wordt geïdentifi ceerd met 
een nummer dat bij de CE-markering vermeld moet 
worden.

INLEIDING

Armen en handen zijn binnen het arbeidsproces belangrijke, onmisbare werktuigen waar we bijzonder zuinig 
op moeten zijn. Het percentage bedrijfsongevallen waarbij armen en/of handen betrokken zijn bedraagt meer 
dan 50%. Vaak kunnen deze verwondingen worden voorkomen door risico’s weg te nemen, te beperken of 
door de inzet en het juiste gebruik van handschoenen.

 ARM- EN HANDBESCHERMING

Het merendeel van de artikelen in de catalogus  
zijn op voorraad. Echter staan er ook enkele bestel
artikelen in. Deze hebben een langere levertijd en 
worden aangeduid met een *.
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Elke handschoen die getest is moet gecertifi ceerd zijn volgens de 
Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBm)-richtlijn 89/686/EEG 
(per 21 april 2016 is de 2016/425 PBm-richtlijn gepubliceerd en 
deze zal naar verwachting medio 2018 van kracht gaan worden). 

De regelgeving van de handschoenen begint met de 
Europese norm EN 420, waarin de algemene eisen en 
beproevingsmethoden staan beschreven. 

 EN 420:2003+A1:2009 – Algemene 
eisen en beproevingsmethoden 

Deze norm omvat de algemene vereisten voor 
handschoenen waaraan deze moeten voldoen. De 
norm geeft de basis vereisten voor een handschoen 
aan, zoals ontwerp en uitvoering, comfort en 
doeltreffendheid, markering en informatie die voor 
alle beschermhandschoenen gelden. 

Volgens de PBm-richtlijn 89/686/EEG worden PBm’s, waaronder 
dus ook handschoenen, opgedeeld in drie categorieën afhankelijk 
van de risico’s waartegen ze moeten beschermen. 

Categorie 1: Handschoenen van eenvoudig 
ontwerp - uitsluitend voor minimale risico’s 
Handschoenen die vallen onder categorie 1 bieden 
slechts bescherming tegen minimale risico’s of tegen 
vervuiling van het product. De gebruiker moet zelf 
eenvoudig kunnen vaststellen welke graad van 
bescherming de handschoen biedt. 

Categorie 2: Handschoenen van intermediair 
ontwerp - voor middelzware risico’s 
Handschoenen die vallen onder categorie 2 zijn 
ontworpen om bescherming te bieden tegen 
middelzware risico’s, bijvoorbeeld handschoenen voor 
algemene werkzaamheden met een goede perforatie-, 
snij- of schuurweerstand. Deze handschoenen moeten 
door een erkende keuringsorganisatie (Notifi ed Body) 
getest en gecertifi ceerd worden. 

0321

Categorie 3: Handschoenen van complex 
ontwerp - voor onomkeerbare of dodelijke 
risico’s 
Handschoenen die vallen onder categorie 3 zijn 
ontworpen om bescherming te bieden tegen de 
zwaarste risico’s, zoals bijvoorbeeld het werken met 
chemicaliën, hitte (bepaalde gradaties) of elektriciteit. 
Deze handschoenen moeten ook door een erkende 
keuringsorganisatie getest en gecertifi ceerd 
worden. De fabrikant of importeur in Europa dient 
dit type handschoenen aan een EG-typeonderzoek 
te onderwerpen en tevens de kwaliteit van het 
eindproduct zeker te stellen. De Notifi ed Body die de 
jaarlijkse controle uitvoert, wordt geïdentifi ceerd met 
een nummer dat bij de CE-markering vermeld moet 
worden.

INLEIDING

Armen en handen zijn binnen het arbeidsproces belangrijke, onmisbare werktuigen waar we bijzonder zuinig 
op moeten zijn. Het percentage bedrijfsongevallen waarbij armen en/of handen betrokken zijn bedraagt meer 
dan 50%. Vaak kunnen deze verwondingen worden voorkomen door risico’s weg te nemen, te beperken of 
door de inzet en het juiste gebruik van handschoenen.

ARM- EN HANDBESCHERMING 
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  INLEIDING

EN 388:2003 Beschermende handschoenen 
tegen mechanische gevaren

Deze norm is van toepassing op alle type handschoenen die 
bescherming bieden tegen mechanische gevaren als gevolg van 
schuren, snijden, scheuren en perforeren. 
De bescherming tegen mechanische gevaren wordt aangeduid 
door een pictogram gevolgd door vier cijfers (prestatieniveaus) 
waarbij elk cijfer overeenstemt met de testresultaten voor een 
specifi ek risico. 

                      Perforatieweerstand 
                Scheurweerstand 
         Snijweerstand 
  Schuurweerstand 

A B C D

EN 388:2003

 
Verdere toelichting prestatieniveaus
A. Schuurweerstand: gebaseerd op het aantal cycli dat nodig 
is om door de handschoen te schuren. 
B. Snijweerstand: gebaseerd op het aantal cycli dat nodig is 
om bij een constante snelheid door de handschoen te snijden. 
C. Scheurweerstand: gebaseerd op de kracht die nodig is om 
de handschoen te scheuren. 
D. Perforatieweerstand: gebaseerd op de kracht die nodig 
is om de handschoen met een punt van standaardafmetingen te 
doorboren. 

Beoordeling prestatieniveaus 

Test 0 1 2 3 4 5
a. Schuurweerstand (cycli) < 100 100 500 2000 8000 -

B. Snijweerstand (factor) < 1.2 1.2 2.5 5.0 10.0 20.0

C.  Scheurweerstand 
(Newton) < 10 10 25 50 75 -

D.  Perforatieweerstand 
(Newton) < 20 20 60 100 150 -

De prestatieniveaus moeten duidelijk vermeld staan bij het 
pictogram.

EN 388:2016 Beschermende handschoenen 
tegen mechanische gevaren

De nieuwe EN 388:2016 norm omvat zes afzonderlijke 
prestatiemetingen, in tegenstelling tot de eerdere vier 
prestatiemetingen van de EN 388:2003. Zo bevat de herziening 
twee extra scores, één testmethode voor snijweerstand en één 
testmethode voor schokweerstand. 

                                   Schokweerstand 
                             Snijweerstand*                         
                      Perforatieweerstand 
                Scheurweerstand 
         Snijweerstand (coupetest) 
  Schuurweerstand 

A B C D E F

EN 388:2016

* EN iSo 13997 test - tDm100 

Verdere toelichting prestatieniveaus 
De eerste vier prestatiemetingen zijn zoals omschreven bij de 
EN 388:2003 norm. met uitzondering dat er bij het bepalen van 
de snijweerstand volgens de coupetest een maximaal aantal cycli 
is bepaald van 60. Bij 60 cycli of meer wordt het testmateriaal 
als ‘botmakend’ aangemerkt. Daarna volgt er altijd een test 
volgens de EN iSo 13997 norm (de vijfde prestatiemeting). De 
prestatieniveaus voor de snijweerstand volgens EN iSo 13997 
en de schokweerstand worden bepaald aan de hand van 
onderstaande tabel:

Beoordeling prestatieniveaus 

Test A B C D E F
E:  Snijweerstand 

EN iSo 13997 
(Newton)

2 5 10 15 22 30

f: Schokweerstand P (passed)

De prestatieniveaus moeten duidelijk vermeld staan bij het 
pictogram.

  

Normeringen

alle persoonlijke beschermingsmiddelen uit de hoofdgroep arm- en handbescherming zijn CE-gekeurd volgens de voor de toepassing 
geldende Europese EN-normen. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste normeringen die op arm- en handbescherming van 
toepassing zijn.

EN 374:2003 Beschermende handschoenen 
tegen chemicaliën en micro-organismen

Deze norm specifi ceert het vermogen van de handschoenen 
om de gebruiker tegen chemicaliën en/of micro-organismen te 
beschermen. 

Vereisten
Het vloeistofdichte gedeelte van de handschoen moet gelijk 
zijn aan minstens de minimumlengte van de handschoenen 
gespecifi ceerd in de EN 420 norm. 

Een handschoen mag niet lekken wanneer ze aan een lucht- en 
waterlektest onderworpen wordt. Ze wordt getest en geïnspecteerd 
in overeenstemming met een aanvaardbaar kwaliteitsniveau (aQl) 
(Penetratie).

Prestatieniveaus Aanvaardbaar kwaliteitsniveau (AQL)
Niveau 1 minder dan 4,0 fouten

Niveau 2 minder dan 1,5 fouten

Niveau 3 minder dan 0,65 fouten

Het pictogram ‘chemisch bestendig’ moet gepaard gaan met 
een code van tenminste drie cijfers. Die code verwijst naar de 
codeletters van drie bepaalde chemicaliën (hieronder de lijst van 
twaalf standaard chemicaliën) waarvoor de doorbraaktijd van 
minstens dertig minuten bereikt werd.

Chemische stof Cas-nr. klasse
A methanol 67-56-1 Primaire alcohol

B aceton 67-64-1 Keton

C acetonitril 75-05-8 Nitrilsamenstelling

D Dichloormethaan 75-09-2 Gechloreerde paraffi ne

E Koolstofdisulfi de 75-15-0 Zwavel met organische stoffen

F tolueen 108-88-3 aromatische koolwaterstof

G Diethylamine 109-89-7 amine

H tetrahydrofuran 109-99-9 Heterocyclisch en 
ethersamenstelling

I Ethylacetaat 141-78-6 Ester

J n-Heptaan 142-85-5 Verzadigde koolwaterstof

k Natriumhydroxide 40% 1310-73-2 anorganische base

L Zwavelzuur 96% 7664-93-9 anorganische mineraal zuur

  x x x

EN 374

Elke geteste chemische stof waarmee een test uitgevoerd is, wordt 
geclassifi ceerd op basis van de doorbraaktijd, prestatieniveaus 
van 0 tot 6 (Permeatie).

Gemeten doorbraaktijd Permeatie index
> 10 minuten Klasse 1

> 30 minuten Klasse 2

> 60 minuten Klasse 3

> 120 minuten Klasse 4

> 240 minuten Klasse 5

> 480 minuten Klasse 6

EN 374 Laag chemisch bestendig
Het pictogram ‘laag chemisch bestendig’ of 
‘waterdicht’ wordt gebruikt voor handschoenen 
die geen doorbraaktijd van minstens dertig 
minuten halen bij minstens drie chemicaliën uit 
de gedefi nieerde lijst, maar die voldoen aan de 
penetratietest.

EN 374 Micro-organisme 
Bepaling van bestendigheid tegen micro-
organismen. Een handschoen is bestand tegen 
micro-organismen wanneer deze minstens 
voldoet aan niveau 2 van de penetratietest 
(aQl niveau 2).

opname schadelijke stoffen door huid – 
H-notatie

Een aantal gevaarlijke stoffen wordt door de huid bijna 
ongehinderd doorgelaten. Het grote gevaar is hier dat deze stoffen 
rechtstreeks in de bloedbaan terechtkomen, zonder dat zij door de 
lever gefi ltreerd of omgevormd zijn. met name die stoffen die in de 
nationale grenswaardenlijst van een ‘H’ (huid)notatie zijn voorzien, 
zijn gevaarlijk voor huidopname. in de amerikaanse tlV-lijst is 
deze toevoeging een ‘S’ (skin) en in België wordt de letter ‘D’ 
gebruikt (Dermaal) om opname gevaar door de huid aan te geven.

Doordat een warme huid beter doorbloed is, worden door 
huidopname gevaarlijke stoffen door een warme huid in grotere 
hoeveelheden opgenomen dan door een koude huid. Deze situatie 
kan ook ontstaan bij het dragen van vloeistofdichte handschoenen 
die niet tegen de betreffende stof bestand zijn.

  

 ARM- EN HANDBESCHERMING
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  INLEIDING      INLEIDING

EN 388:2003 Beschermende handschoenen 
tegen mechanische gevaren

Deze norm is van toepassing op alle type handschoenen die 
bescherming bieden tegen mechanische gevaren als gevolg van 
schuren, snijden, scheuren en perforeren. 
De bescherming tegen mechanische gevaren wordt aangeduid 
door een pictogram gevolgd door vier cijfers (prestatieniveaus) 
waarbij elk cijfer overeenstemt met de testresultaten voor een 
specifi ek risico. 

                      Perforatieweerstand 
                Scheurweerstand 
         Snijweerstand 
  Schuurweerstand 

A B C D

EN 388:2003

 
Verdere toelichting prestatieniveaus
A. Schuurweerstand: gebaseerd op het aantal cycli dat nodig 
is om door de handschoen te schuren. 
B. Snijweerstand: gebaseerd op het aantal cycli dat nodig is 
om bij een constante snelheid door de handschoen te snijden. 
C. Scheurweerstand: gebaseerd op de kracht die nodig is om 
de handschoen te scheuren. 
D. Perforatieweerstand: gebaseerd op de kracht die nodig 
is om de handschoen met een punt van standaardafmetingen te 
doorboren. 

Beoordeling prestatieniveaus 

Test 0 1 2 3 4 5
a. Schuurweerstand (cycli) < 100 100 500 2000 8000 -

B. Snijweerstand (factor) < 1.2 1.2 2.5 5.0 10.0 20.0

C.  Scheurweerstand 
(Newton) < 10 10 25 50 75 -

D.  Perforatieweerstand 
(Newton) < 20 20 60 100 150 -

De prestatieniveaus moeten duidelijk vermeld staan bij het 
pictogram.

EN 388:2016 Beschermende handschoenen 
tegen mechanische gevaren

De nieuwe EN 388:2016 norm omvat zes afzonderlijke 
prestatiemetingen, in tegenstelling tot de eerdere vier 
prestatiemetingen van de EN 388:2003. Zo bevat de herziening 
twee extra scores, één testmethode voor snijweerstand en één 
testmethode voor schokweerstand. 

                                   Schokweerstand 
                             Snijweerstand*                         
                      Perforatieweerstand 
                Scheurweerstand 
         Snijweerstand (coupetest) 
  Schuurweerstand 

A B C D E F

EN 388:2016

* EN iSo 13997 test - tDm100 

Verdere toelichting prestatieniveaus 
De eerste vier prestatiemetingen zijn zoals omschreven bij de 
EN 388:2003 norm. met uitzondering dat er bij het bepalen van 
de snijweerstand volgens de coupetest een maximaal aantal cycli 
is bepaald van 60. Bij 60 cycli of meer wordt het testmateriaal 
als ‘botmakend’ aangemerkt. Daarna volgt er altijd een test 
volgens de EN iSo 13997 norm (de vijfde prestatiemeting). De 
prestatieniveaus voor de snijweerstand volgens EN iSo 13997 
en de schokweerstand worden bepaald aan de hand van 
onderstaande tabel:

Beoordeling prestatieniveaus 

Test A B C D E F
E:  Snijweerstand 

EN iSo 13997 
(Newton)

2 5 10 15 22 30

f: Schokweerstand P (passed)

De prestatieniveaus moeten duidelijk vermeld staan bij het 
pictogram.

  

Normeringen

alle persoonlijke beschermingsmiddelen uit de hoofdgroep arm- en handbescherming zijn CE-gekeurd volgens de voor de toepassing 
geldende Europese EN-normen. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste normeringen die op arm- en handbescherming van 
toepassing zijn.

EN 374:2003 Beschermende handschoenen 
tegen chemicaliën en micro-organismen

Deze norm specifi ceert het vermogen van de handschoenen 
om de gebruiker tegen chemicaliën en/of micro-organismen te 
beschermen. 

Vereisten
Het vloeistofdichte gedeelte van de handschoen moet gelijk 
zijn aan minstens de minimumlengte van de handschoenen 
gespecifi ceerd in de EN 420 norm. 

Een handschoen mag niet lekken wanneer ze aan een lucht- en 
waterlektest onderworpen wordt. Ze wordt getest en geïnspecteerd 
in overeenstemming met een aanvaardbaar kwaliteitsniveau (aQl) 
(Penetratie).

Prestatieniveaus Aanvaardbaar kwaliteitsniveau (AQL)
Niveau 1 minder dan 4,0 fouten

Niveau 2 minder dan 1,5 fouten

Niveau 3 minder dan 0,65 fouten

Het pictogram ‘chemisch bestendig’ moet gepaard gaan met 
een code van tenminste drie cijfers. Die code verwijst naar de 
codeletters van drie bepaalde chemicaliën (hieronder de lijst van 
twaalf standaard chemicaliën) waarvoor de doorbraaktijd van 
minstens dertig minuten bereikt werd.

Chemische stof Cas-nr. klasse
A methanol 67-56-1 Primaire alcohol

B aceton 67-64-1 Keton

C acetonitril 75-05-8 Nitrilsamenstelling

D Dichloormethaan 75-09-2 Gechloreerde paraffi ne

E Koolstofdisulfi de 75-15-0 Zwavel met organische stoffen

F tolueen 108-88-3 aromatische koolwaterstof

G Diethylamine 109-89-7 amine

H tetrahydrofuran 109-99-9 Heterocyclisch en 
ethersamenstelling

I Ethylacetaat 141-78-6 Ester

J n-Heptaan 142-85-5 Verzadigde koolwaterstof

k Natriumhydroxide 40% 1310-73-2 anorganische base

L Zwavelzuur 96% 7664-93-9 anorganische mineraal zuur

  x x x

EN 374

Elke geteste chemische stof waarmee een test uitgevoerd is, wordt 
geclassifi ceerd op basis van de doorbraaktijd, prestatieniveaus 
van 0 tot 6 (Permeatie).

Gemeten doorbraaktijd Permeatie index
> 10 minuten Klasse 1

> 30 minuten Klasse 2

> 60 minuten Klasse 3

> 120 minuten Klasse 4

> 240 minuten Klasse 5

> 480 minuten Klasse 6

EN 374 Laag chemisch bestendig
Het pictogram ‘laag chemisch bestendig’ of 
‘waterdicht’ wordt gebruikt voor handschoenen 
die geen doorbraaktijd van minstens dertig 
minuten halen bij minstens drie chemicaliën uit 
de gedefi nieerde lijst, maar die voldoen aan de 
penetratietest.

EN 374 Micro-organisme 
Bepaling van bestendigheid tegen micro-
organismen. Een handschoen is bestand tegen 
micro-organismen wanneer deze minstens 
voldoet aan niveau 2 van de penetratietest 
(aQl niveau 2).

opname schadelijke stoffen door huid – 
H-notatie

Een aantal gevaarlijke stoffen wordt door de huid bijna 
ongehinderd doorgelaten. Het grote gevaar is hier dat deze stoffen 
rechtstreeks in de bloedbaan terechtkomen, zonder dat zij door de 
lever gefi ltreerd of omgevormd zijn. met name die stoffen die in de 
nationale grenswaardenlijst van een ‘H’ (huid)notatie zijn voorzien, 
zijn gevaarlijk voor huidopname. in de amerikaanse tlV-lijst is 
deze toevoeging een ‘S’ (skin) en in België wordt de letter ‘D’ 
gebruikt (Dermaal) om opname gevaar door de huid aan te geven.

Doordat een warme huid beter doorbloed is, worden door 
huidopname gevaarlijke stoffen door een warme huid in grotere 
hoeveelheden opgenomen dan door een koude huid. Deze situatie 
kan ook ontstaan bij het dragen van vloeistofdichte handschoenen 
die niet tegen de betreffende stof bestand zijn.

  

ARM- EN HANDBESCHERMING 
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     INLEIDING

EN 407:2004 Beschermende handschoenen 
tegen thermische gevaren (hitte en/of vuur) 

Deze norm defi nieert de thermische eigenschappen van 
handschoenen voor bescherming tegen hitte en/of vuur. tegelijk 
is voor beschermende handschoenen tegen thermische gevaren 
minstens niveau 1 van schuur- en scheurweerstand volgens de 
EN 388 norm voorgeschreven. De aard en mate van bescherming 
worden aangegeven door een pictogram, gevolgd door een reeks 
prestatieniveaus die naar specifi eke beschermende eigenschappen 
verwijzen.

                                   Grote metaaldeeltjes 
                             Kleine metaaldeeltjes                         
                      Hittestraling 
                Hitteconvectie 
         Hittecontact 
  ontvlambaarheid 

A B C D E F

EN 407

Prestatieniveaus 1 2 3 4
a.  ontvlambaarheid

(nabrand- en 
nagloeitijd)

< 20 s 
Geen 

vereisten

< 10 s 

< 120 s

< 3 s
 

< 25 s

< 2 s 

< 5 s

B.  Hittecontact
(Contact temp. en 
drempeltijd)

100°C 

> 15 s

250°C 

> 15 s

350°C 

> 15 s

500°C
 

> 15 s

C. Hitteconvectie > 4 s > 7 s > 10 s > 18 s

D. Hittestraling > 7 s > 20 s > 50 s > 95 s

E. Kleine metaaldeeltjes > 10 > 15 > 25 > 35

f. Grote metaaldeeltjes 10 g 60 g 120 g 200 g

Wanneer er een ‘X’ staat als uitslag dan betekent dat het niet 
getest is en wanneer er een ‘0’ staat als uitslag dan betekent dat 
het onder het minimale prestatieniveau is.

EN 12477:2002+A1:2005 Beschermende 
handschoenen voor lassers

Deze norm is van toepassing op beschermende handschoenen 
voor het manueel lassen en snijden van metalen en voor 
aanverwante processen. Handschoenen van type B worden 
aanbevolen als een grote beweeglijkheid vereist is, bijvoorbeeld 
tiG-lassen, terwijl handschoenen van type a aanbevolen worden 
voor andere lasprocessen, waarbij meer hitte vrijkomt. 
(bijv. miG/maG-lassen)

EN 511:2006 Beschermende handschoenen 
tegen koude

Deze norm geldt voor handschoenen die handen tegen geleidings- 
en contactkoude tot -50°C beschermen. De bescherming tegen 
koude wordt aangeduid door een pictogram gevolgd door een 
reeks van drie prestatieniveaus die naar specifi eke beschermende 
eigenschappen verwijzen.

                Waterpenetratietest 
         Contactkoude 
  Geleidingskoude 

A B C

EN 511

0 1 2 3 4
A.  Geleidingskoude Thermische isolatie ITR in m².C°/W

i<0,10 0,10<i<0,15 0,15<i<0,22 0,22<i<0,30 0,30<i

B.  Contactkoude Thermische weerstand R in m².C°/W

r<0,025 0,025<r<0,05 0,05<r<0,1 0,1<r<0,15 0,15<r

C. Waterpenetratietest

Niet 
geslaagd

Geslaagd - - -

al deze handschoenen moeten minstens prestatieniveau 1 halen 
voor de schuur- en scheurweerstand. ‘0’ betekent dat tijdens de test 
niveau 1 niet is bereikt. ‘X’ betekent dat de test niet is uitgevoerd of 
niet mogelijk is.

EN 421:2010 Beschermende handschoenen tegen 
ioniserende straling en radioactieve besmetting 

Deze norm is van toepassing op handschoenen die bescherming 
bieden tegen ioniserende straling en radioactieve besmetting. 
De aard van de bescherming wordt duidelijk gemaakt door een 
pictogram dat naar de specifi ek beschermende eigenschappen 
verwijst. 

EN 421 om tegen radioactieve besmetting te beschermen, 
moet de handschoen vloeistofdicht zijn en moet ze 
de penetratietest gedefi nieerd in EN 374 
doorstaan. 

EN 421 om tegen ioniserende straling te beschermen, 
moet de handschoen een zekere hoeveelheid lood 
bevatten, aangeduid als loodequivalentie. Die 
loodequivalentie moet op elke handschoen 
gemarkeerd zijn.

materialen die aan ioniserende straling blootgesteld worden, 
kunnen vervormd worden door hun reactie op ozonbarstjes. 
Die test is optioneel en kan gebruikt worden als hulpmiddel om 
handschoenen te selecteren die tegen ioniserende straling bestand 
moeten zijn.

  EN IEC 60903:2003 onder spanning werken – 
Handschoenen van geïsoleerd materiaal 

Deze norm bevat alle eisen voor een effi ciënte bescherming 
tegen elektrische stroom en refereert niet naar andere 
handschoenennormen, zoals de EN 388 of EN 374. 

EN IEC 60903 Voor handschoenen van geïsoleerd materiaal 
worden regelmatige controles voorgeschreven. 
De handschoenen dienen periodiek te worden 
gecontroleerd. 

klasse 00 en 0 
Controle op luchtgaten en visuele controle volstaat 

klasse 1 t/m 4 
Controle op luchtgaten, visuele controle en elektrische keuring

klasse Werkspanning Testspanning
00 < 500 Volt 2.500 Volt

0 < 1.000 Volt 5.000 Volt

1 < 7.500 Volt 10.000 Volt

2 < 17.000 Volt 20.000 Volt

3 < 26.500 Volt 30.000 Volt

4 < 36.000 Volt 40.000 Volt

De handschoenen moeten altijd afzonderlijk verpakt zijn. De 
verpakking moet voldoende sterk zijn, om de handschoen te 
beschermen tegen beschadiging en zonlicht.

EN 1149 Elektrostatische eigenschappen

Deze norm bepaalt de voorschriften en testmethodes voor 
materialen die gebruikt worden voor de productie van 
elektrostatisch onttrekkende beschermingskleding (handschoenen) 
om elektrostatische ontladingen te voorkomen.

De EN 420 norm bepaalt dat de elektrostatische eigenschappen 
moeten worden getest met de testmethodes die beschreven staan 
in de EN 1149 norm. De EN 1149 bestaat uit de volgende 
onderdelen:
• EN 1149-1:2006 beproevingsmethoden voor het meten van 

oppervlakte weerstand
• EN 1149-2:1997 beproevingsmethoden voor de meting 

van de elektrische weerstand door een materiaal (verticale 
weerstand)

• EN 1149-3:2004 beproevingsmethoden voor de meting van 
het ladingverval

• EN 1149-5:2008 prestatie eisen

Volgens de EN 420 norm wordt er geen pictogram voor 
antistatische eigenschappen gebruikt bij handschoenen.

   EN 16350:2014 Beschermende handschoenen 
voor elektrostatische risico’s

De elektrostatische eigenschappen van een handschoen worden 
getest d.m.v. een verticale lekweerstandstest volgens de EN 16350 
norm. Het prestatieniveau van de elektrostatische eigenschappen 
van de handschoen wordt bepaald bij een luchtvochtigheid 
van 25%. Bij een contactweerstand van <108 Ω voldoet de 
handschoen aan de vereiste norm.

 ARM- EN HANDBESCHERMING
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EN 407:2004 Beschermende handschoenen 
tegen thermische gevaren (hitte en/of vuur) 

Deze norm defi nieert de thermische eigenschappen van 
handschoenen voor bescherming tegen hitte en/of vuur. tegelijk 
is voor beschermende handschoenen tegen thermische gevaren 
minstens niveau 1 van schuur- en scheurweerstand volgens de 
EN 388 norm voorgeschreven. De aard en mate van bescherming 
worden aangegeven door een pictogram, gevolgd door een reeks 
prestatieniveaus die naar specifi eke beschermende eigenschappen 
verwijzen.

                                   Grote metaaldeeltjes 
                             Kleine metaaldeeltjes                         
                      Hittestraling 
                Hitteconvectie 
         Hittecontact 
  ontvlambaarheid 

A B C D E F

EN 407

Prestatieniveaus 1 2 3 4
a.  ontvlambaarheid

(nabrand- en 
nagloeitijd)

< 20 s 
Geen 

vereisten

< 10 s 

< 120 s

< 3 s
 

< 25 s

< 2 s 

< 5 s

B.  Hittecontact
(Contact temp. en 
drempeltijd)

100°C 

> 15 s

250°C 

> 15 s

350°C 

> 15 s

500°C
 

> 15 s

C. Hitteconvectie > 4 s > 7 s > 10 s > 18 s

D. Hittestraling > 7 s > 20 s > 50 s > 95 s

E. Kleine metaaldeeltjes > 10 > 15 > 25 > 35

f. Grote metaaldeeltjes 10 g 60 g 120 g 200 g

Wanneer er een ‘X’ staat als uitslag dan betekent dat het niet 
getest is en wanneer er een ‘0’ staat als uitslag dan betekent dat 
het onder het minimale prestatieniveau is.

EN 12477:2002+A1:2005 Beschermende 
handschoenen voor lassers

Deze norm is van toepassing op beschermende handschoenen 
voor het manueel lassen en snijden van metalen en voor 
aanverwante processen. Handschoenen van type B worden 
aanbevolen als een grote beweeglijkheid vereist is, bijvoorbeeld 
tiG-lassen, terwijl handschoenen van type a aanbevolen worden 
voor andere lasprocessen, waarbij meer hitte vrijkomt. 
(bijv. miG/maG-lassen)

EN 511:2006 Beschermende handschoenen 
tegen koude

Deze norm geldt voor handschoenen die handen tegen geleidings- 
en contactkoude tot -50°C beschermen. De bescherming tegen 
koude wordt aangeduid door een pictogram gevolgd door een 
reeks van drie prestatieniveaus die naar specifi eke beschermende 
eigenschappen verwijzen.

                Waterpenetratietest 
         Contactkoude 
  Geleidingskoude 

A B C

EN 511

0 1 2 3 4
A.  Geleidingskoude Thermische isolatie ITR in m².C°/W

i<0,10 0,10<i<0,15 0,15<i<0,22 0,22<i<0,30 0,30<i

B.  Contactkoude Thermische weerstand R in m².C°/W

r<0,025 0,025<r<0,05 0,05<r<0,1 0,1<r<0,15 0,15<r

C. Waterpenetratietest

Niet 
geslaagd

Geslaagd - - -

al deze handschoenen moeten minstens prestatieniveau 1 halen 
voor de schuur- en scheurweerstand. ‘0’ betekent dat tijdens de test 
niveau 1 niet is bereikt. ‘X’ betekent dat de test niet is uitgevoerd of 
niet mogelijk is.

EN 421:2010 Beschermende handschoenen tegen 
ioniserende straling en radioactieve besmetting 

Deze norm is van toepassing op handschoenen die bescherming 
bieden tegen ioniserende straling en radioactieve besmetting. 
De aard van de bescherming wordt duidelijk gemaakt door een 
pictogram dat naar de specifi ek beschermende eigenschappen 
verwijst. 

EN 421 om tegen radioactieve besmetting te beschermen, 
moet de handschoen vloeistofdicht zijn en moet ze 
de penetratietest gedefi nieerd in EN 374 
doorstaan. 

EN 421 om tegen ioniserende straling te beschermen, 
moet de handschoen een zekere hoeveelheid lood 
bevatten, aangeduid als loodequivalentie. Die 
loodequivalentie moet op elke handschoen 
gemarkeerd zijn.

materialen die aan ioniserende straling blootgesteld worden, 
kunnen vervormd worden door hun reactie op ozonbarstjes. 
Die test is optioneel en kan gebruikt worden als hulpmiddel om 
handschoenen te selecteren die tegen ioniserende straling bestand 
moeten zijn.

  EN IEC 60903:2003 onder spanning werken – 
Handschoenen van geïsoleerd materiaal 

Deze norm bevat alle eisen voor een effi ciënte bescherming 
tegen elektrische stroom en refereert niet naar andere 
handschoenennormen, zoals de EN 388 of EN 374. 

EN IEC 60903 Voor handschoenen van geïsoleerd materiaal 
worden regelmatige controles voorgeschreven. 
De handschoenen dienen periodiek te worden 
gecontroleerd. 

klasse 00 en 0 
Controle op luchtgaten en visuele controle volstaat 

klasse 1 t/m 4 
Controle op luchtgaten, visuele controle en elektrische keuring

klasse Werkspanning Testspanning
00 < 500 Volt 2.500 Volt

0 < 1.000 Volt 5.000 Volt

1 < 7.500 Volt 10.000 Volt

2 < 17.000 Volt 20.000 Volt

3 < 26.500 Volt 30.000 Volt

4 < 36.000 Volt 40.000 Volt

De handschoenen moeten altijd afzonderlijk verpakt zijn. De 
verpakking moet voldoende sterk zijn, om de handschoen te 
beschermen tegen beschadiging en zonlicht.

EN 1149 Elektrostatische eigenschappen

Deze norm bepaalt de voorschriften en testmethodes voor 
materialen die gebruikt worden voor de productie van 
elektrostatisch onttrekkende beschermingskleding (handschoenen) 
om elektrostatische ontladingen te voorkomen.

De EN 420 norm bepaalt dat de elektrostatische eigenschappen 
moeten worden getest met de testmethodes die beschreven staan 
in de EN 1149 norm. De EN 1149 bestaat uit de volgende 
onderdelen:
• EN 1149-1:2006 beproevingsmethoden voor het meten van 

oppervlakte weerstand
• EN 1149-2:1997 beproevingsmethoden voor de meting 

van de elektrische weerstand door een materiaal (verticale 
weerstand)

• EN 1149-3:2004 beproevingsmethoden voor de meting van 
het ladingverval

• EN 1149-5:2008 prestatie eisen

Volgens de EN 420 norm wordt er geen pictogram voor 
antistatische eigenschappen gebruikt bij handschoenen.

   EN 16350:2014 Beschermende handschoenen 
voor elektrostatische risico’s

De elektrostatische eigenschappen van een handschoen worden 
getest d.m.v. een verticale lekweerstandstest volgens de EN 16350 
norm. Het prestatieniveau van de elektrostatische eigenschappen 
van de handschoen wordt bepaald bij een luchtvochtigheid 
van 25%. Bij een contactweerstand van <108 Ω voldoet de 
handschoen aan de vereiste norm.

ARM- EN HANDBESCHERMING 
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   EN 659:2003+A1:2008 Beschermende 
handschoenen voor brandweerlieden

Deze norm bepaalt de minimum prestatie-eisen en 
beproevingsmethoden voor beschermende brandweer-
handschoenen. De EN 659 norm geldt alleen voor beschermende 
brandweerhandschoenen die de handen beschermen tijdens de 
normale brandbestrijding, inclusief zoek- en reddingsacties.

EN 659 Deze handschoenen zijn niet bedoeld voor doelmatig 
gebruik van vloeibare chemische producten, maar 
bieden alleen enige bescherming tegen contact met of 
aanraking van chemicaliën. Beschermende 
handschoenen voor speciale operaties binnen de 
brandweer zijn uitgesloten van het toepassingsgebied 
van deze norm.

EN 1082 Handschoenen en armkappen tegen snij- en 
steekverwondingen door handmessen

Deze norm bepaalt de eisen met betrekking tot het ontwerp, de 
penetratieweerstand, de ergonomische kenmerken, de riemen, het 
gewicht, de materialen, de merktekens en de gebruiksaanwijzing 
van de handschoenen en armkappen. Ze beschrijft tevens de 
geschikte beproevingsmethodes. De onderhavige Europese norm is 
van toepassing op beschermingshandschoenen van metaalringen 
en armkappen van metaal en van plastic die in combinatie met 
handmessen kunnen worden gebruikt.

EN 1082 De producten worden getest bij een kracht van 
2,45 joule (vergelijkbaar met een gewicht van 1 kg 
vallend van 25 cm hoogte).

De EN 1082 norm bestaat uit de volgende onderdelen:
• EN 1082-1:1997 Handschoenen en armkappen van 

metaalringen
• EN 1082-2:2000 Handschoenen en armkappen gemaakt 

van ander materiaal dan metaalringen
• EN 1082-3:2000 Beproeving van snijden door stoten voor 

stof, leer en andere materialen

   Voedingsmiddelen 1935/2004/EC richtlijn

in de 1935/2004/EC richtlijn is vastgelegd dat de uitwisseling 
van stoffen (contaminatie) tussen de toegepaste materialen en 
de voedingsmiddelen binnen bepaalde grenswaardes dienen te 
blijven om besmetting en smaakaantasting te voorkomen.

Deze richtlijn is een raamwerk waaronder de verdere eisen zijn 
gedefi nieerd. Zo zijn niet alleen de materiaaleisen (EC 10/2011), 
maar ook de aanvullende kwaliteitseisen, Good manufacturing 
Practice (GmP) (EC 2023/2006) vastgelegd.

Een manier om te kijken of een product voldoet aan de 
verpakkingseisen, is het product te onderwerpen aan 
migratietesten. tijdens migratietesten wordt er precies gekeken 
naar de migratie van stoffen uit de handschoen naar het 
voedsel. migratietesten kunnen volgens de EN 1186 norm 
uitgevoerd worden. Deze norm is voor materialen en artikelen 
van kunststof welke in contact komen met voedingsmiddelen. 
De testen worden uitgevoerd met diverse simulanten en onder 
verschillende testomstandigheden afhankelijk van de toepassing 
van het voedselcontactmateriaal. De keuze m.b.t. de te gebruiken 
voedselsimulanten en de te hanteren testomstandigheden worden 
bepaald door de uiteindelijke gebruiksomstandigheden.

 Het internationale symbool voor voedselveilige 
materialen is een gestileerd wijnglas en een vork. als 
dit bij een handschoen afgebeeld is dan geeft dit aan 
dat de in de handschoen gebruikte materiaal veilig is 
voor contact met voeding waar de desbetreffende 
handschoen op getest is.

  EN 455 Medische handschoenen voor 
eenmalig gebruik

De EN 455 is een medische norm die niets met de richtlijn PBm te 
maken heeft en daardoor niet certifi ceerbaar is. althans niet op de 
wijze zoals men die kent conform de richtlijn PBm 89/686/EEG. 

De EN 455 norm bestaat uit de volgende onderdelen:

• EN 455-1:2000 Eisen en beproevingsmethoden voor 
de afwezigheid van gaatjes
De afwezigheid van ‘pinholes’ ofwel microscopisch kleine gaten 
in de handschoen. Deze norm wordt aangeduid als aQl 1,5. 
Dit wordt bepaald aan de hand van een waterdichtheidstest en 
een luchtdichtheidstest.   

• EN 455-2:2015 Eisen en beproeving voor fysische 
eigenschappen
Hierbij wordt de maatvoering, de dikte en de rek- en treksterkte 
van de handschoen getest. Sinds 2010 geldt hiervoor een trek-
sterkte van 6 Newton (N). Dit geldt voor het verouderingsproces 
voor nitril handschoenen bij onderzoekshandschoenen.

• EN 455-3:2015 Eisen en beproevingsmethoden voor 
de biologische evaluatie
aanwezigheid van schadelijke stoffen, zoals poeder of 
micro-organismen wordt op de handschoen getest.

• EN 455-4:2009 Eisen en beproevingsmethoden voor 
levensduur bij opslag
Bij deze norm wordt de levensduur van de handschoen bij 
opslag getest.

            

In deze catalogus vindt u slechts een selectie uit het assortiment arm en handbescherming. Mocht u een 
bepaald product niet kunnen vinden in de catalogus, neemt u dan contact op met afdeling Verkoop om tot 
de juiste keuze te komen. 

 ARM- EN HANDBESCHERMING

Het merendeel van de artikelen in de catalogus  

zijn op voorraad. Echter staan er ook enkele bestel

artikelen in. Deze hebben een langere levertijd en 

worden aangeduid met een *.
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   EN 659:2003+A1:2008 Beschermende 
handschoenen voor brandweerlieden

Deze norm bepaalt de minimum prestatie-eisen en 
beproevingsmethoden voor beschermende brandweer-
handschoenen. De EN 659 norm geldt alleen voor beschermende 
brandweerhandschoenen die de handen beschermen tijdens de 
normale brandbestrijding, inclusief zoek- en reddingsacties.

EN 659 Deze handschoenen zijn niet bedoeld voor doelmatig 
gebruik van vloeibare chemische producten, maar 
bieden alleen enige bescherming tegen contact met of 
aanraking van chemicaliën. Beschermende 
handschoenen voor speciale operaties binnen de 
brandweer zijn uitgesloten van het toepassingsgebied 
van deze norm.

EN 1082 Handschoenen en armkappen tegen snij- en 
steekverwondingen door handmessen

Deze norm bepaalt de eisen met betrekking tot het ontwerp, de 
penetratieweerstand, de ergonomische kenmerken, de riemen, het 
gewicht, de materialen, de merktekens en de gebruiksaanwijzing 
van de handschoenen en armkappen. Ze beschrijft tevens de 
geschikte beproevingsmethodes. De onderhavige Europese norm is 
van toepassing op beschermingshandschoenen van metaalringen 
en armkappen van metaal en van plastic die in combinatie met 
handmessen kunnen worden gebruikt.

EN 1082 De producten worden getest bij een kracht van 
2,45 joule (vergelijkbaar met een gewicht van 1 kg 
vallend van 25 cm hoogte).

De EN 1082 norm bestaat uit de volgende onderdelen:
• EN 1082-1:1997 Handschoenen en armkappen van 

metaalringen
• EN 1082-2:2000 Handschoenen en armkappen gemaakt 

van ander materiaal dan metaalringen
• EN 1082-3:2000 Beproeving van snijden door stoten voor 

stof, leer en andere materialen

   Voedingsmiddelen 1935/2004/EC richtlijn

in de 1935/2004/EC richtlijn is vastgelegd dat de uitwisseling 
van stoffen (contaminatie) tussen de toegepaste materialen en 
de voedingsmiddelen binnen bepaalde grenswaardes dienen te 
blijven om besmetting en smaakaantasting te voorkomen.

Deze richtlijn is een raamwerk waaronder de verdere eisen zijn 
gedefi nieerd. Zo zijn niet alleen de materiaaleisen (EC 10/2011), 
maar ook de aanvullende kwaliteitseisen, Good manufacturing 
Practice (GmP) (EC 2023/2006) vastgelegd.

Een manier om te kijken of een product voldoet aan de 
verpakkingseisen, is het product te onderwerpen aan 
migratietesten. tijdens migratietesten wordt er precies gekeken 
naar de migratie van stoffen uit de handschoen naar het 
voedsel. migratietesten kunnen volgens de EN 1186 norm 
uitgevoerd worden. Deze norm is voor materialen en artikelen 
van kunststof welke in contact komen met voedingsmiddelen. 
De testen worden uitgevoerd met diverse simulanten en onder 
verschillende testomstandigheden afhankelijk van de toepassing 
van het voedselcontactmateriaal. De keuze m.b.t. de te gebruiken 
voedselsimulanten en de te hanteren testomstandigheden worden 
bepaald door de uiteindelijke gebruiksomstandigheden.

 Het internationale symbool voor voedselveilige 
materialen is een gestileerd wijnglas en een vork. als 
dit bij een handschoen afgebeeld is dan geeft dit aan 
dat de in de handschoen gebruikte materiaal veilig is 
voor contact met voeding waar de desbetreffende 
handschoen op getest is.

  EN 455 Medische handschoenen voor 
eenmalig gebruik

De EN 455 is een medische norm die niets met de richtlijn PBm te 
maken heeft en daardoor niet certifi ceerbaar is. althans niet op de 
wijze zoals men die kent conform de richtlijn PBm 89/686/EEG. 

De EN 455 norm bestaat uit de volgende onderdelen:

• EN 455-1:2000 Eisen en beproevingsmethoden voor 
de afwezigheid van gaatjes
De afwezigheid van ‘pinholes’ ofwel microscopisch kleine gaten 
in de handschoen. Deze norm wordt aangeduid als aQl 1,5. 
Dit wordt bepaald aan de hand van een waterdichtheidstest en 
een luchtdichtheidstest.   

• EN 455-2:2015 Eisen en beproeving voor fysische 
eigenschappen
Hierbij wordt de maatvoering, de dikte en de rek- en treksterkte 
van de handschoen getest. Sinds 2010 geldt hiervoor een trek-
sterkte van 6 Newton (N). Dit geldt voor het verouderingsproces 
voor nitril handschoenen bij onderzoekshandschoenen.

• EN 455-3:2015 Eisen en beproevingsmethoden voor 
de biologische evaluatie
aanwezigheid van schadelijke stoffen, zoals poeder of 
micro-organismen wordt op de handschoen getest.

• EN 455-4:2009 Eisen en beproevingsmethoden voor 
levensduur bij opslag
Bij deze norm wordt de levensduur van de handschoen bij 
opslag getest.

            

In deze catalogus vindt u slechts een selectie uit het assortiment arm en handbescherming. Mocht u een 
bepaald product niet kunnen vinden in de catalogus, neemt u dan contact op met afdeling Verkoop om tot 
de juiste keuze te komen. 

M-Safe Nitri-Tech Foam handschoen 

4131
14690

4132
14695

Nitri-Tech Foam 14-690 - Art.nr.: 1.14.690.00
• Handschoen met nitril foam-coating 
• Nylon/lycra drager (15 gauge)
• Coating biedt een hoge mate van beweeglijkheid en fl exibiliteit
• antislip, de coating geeft een goede greep op droge, vettige en 

olieachtige voorwerpen
• ademende coating houdt de handen droog en koel
• Door de donkere kleur is de handschoen uitermate geschikt voor gebruik 

in omgevingen met een zekere mate van vervuiling
• Kleur: zwart/grijs
• maten: 6 t/m 12 (14-695 is vanaf 7 t/m 11) 

Nitri-tech foam 
14-695, met noppen
art.nr.: 1.14.695.00

oXXA X-Pro-Flex AIR 51-292 
handschoen 

4141

Art.nr.: 1.51.292.00
• Handschoen met nitril foam-coating
• Nylon/lycra drager (15 gauge)
• Heerlijk koel om te dragen in een warme werkomgeving door de 

ademende coating en drager
• Super lichte coating biedt een hoge mate van vingergevoeligheid en 

fl exibiliteit en verhoogt de productiviteit van de gebruiker
• antislip door Nft (Nitril foam technology), de coating geeft een goede 

greep op droge, vettige en olieachtige voorwerpen
• Door de donkere kleur is de handschoen uitermate geschikt voor gebruik 

in omgevingen met een zekere mate van vervuiling
• Kleur: zwart/grijs
• maten: 7 t/m 11 

oXXA X-Pro-Flex handschoen 

4141

X-Pro-Flex 51-290 - Art.nr.: 1.51.290.00
• Handschoen met nitril foam-coating
• Nylon/lycra drager (15 gauge)
• Super lichte coating biedt een hoge mate van vingergevoeligheid en 

fl exibiliteit en verhoogt de productiviteit van de gebruiker
• antislip door Nft (Nitril foam technology), de coating geeft een goede 

greep op droge, vettige en olieachtige voorwerpen
• Door de donkere kleur is de handschoen uitermate geschikt voor gebruik 

in omgevingen met een zekere mate van vervuiling
• Kleur: zwart/grijs
• maten: 7 t/m 11 

X-Pro-flex Plus 51-295, 
met noppen

art.nr.: 1.51.295.00
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M-Safe Nitri-Tech Foam 14-692 
handschoen 

4131

Art.nr.: 1.14.692.00
• ¾ gecoate handschoen met nitril foam-coating 
• Nylon/lycra drager (15 gauge)
• Coating biedt een hoge mate van beweeglijkheid en fl exibiliteit
• antislip, de coating geeft een goede greep op droge, vettige en 

olieachtige voorwerpen
• ademende coating houdt de handen droog en koel
• Door de donkere kleur is de handschoen uitermate geschikt voor gebruik 

in omgevingen met een zekere mate van vervuiling
• Kleur: zwart/grijs
• maten: 8 t/m 11 

Ansell HyFlex 11-800 handschoen 

3131 3131A

Art.nr.: 1.90.118.00
• Handschoen met schuimnitril-coating 
• Nylon drager (15 gauge)
• Deze zeer veelzijdige oplossing voor nauwkeurige assemblage en 

algemene manipulatie biedt het perfecte evenwicht tussen comfort, 
beweeglijkheid en bescherming

• De geavanceerde breitechnologie verbetert de elasticiteit en soepelheid 
in zwaar belaste zones, daardoor beweegt de hand vrijer, vergroot het 
comfort en raakt de hand minder vermoeid

• antistatisch volgens EN 1149
• Kleur: grijs/wit
• maten: 6 t/m 11 

oXXA X-Nitrile-Foam 51-280 
handschoen 

4131

Art.nr.: 1.51.280.00
• Handschoen met schuimnitril-coating 
• Nylon drager (15 gauge)
• De handschoenen bieden een goede grip en zijn ideaal voor het werken 

met droge of licht geoliede onderdelen
• Door de lichte coating heeft de handschoen een uitstekende 

beweeglijkheid en is de handschoen uiterst comfortabel
• Goedgekeurd voor de verwerking van droge voedingsmiddelen
• Door de lichte kleuren van de X-Nitrile-foam is de handschoen ideaal 

voor werkzaamheden waar men vuil direct op moet kunnen merken
• Kleur: grijs/wit
• maten: 7 t/m 11 

M-Safe Industrial Foam 14-710 
handschoen 

3131

Art.nr.: 1.14.710.00
• Handschoen met schuimnitril-coating 
• Nylon drager (15 gauge)
• Goede grip dankzij anti-slip op licht geoliede en droge onderdelen
• Uitstekende pasvorm en zeer goede vingergevoeligheid
• ademende coating houdt de handen droog en koel
• Door de lichte kleuren is de handschoen ideaal voor werkzaamheden 

waar men vuil direct op moet kunnen merken
• Kleur: grijs/wit
• maten: 7 t/m 11 
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uvex phynomic pro handschoen

2121

Art.nr.: 1.91.156.00*
• Handschoen met aqua-polymeer-pro-coating 
• Bamboo/polyamide/elastaan drager (15 gauge)
• De coating heeft uitzonderlijk goede vuil- en vochtafstotende 

eigenschappen
• De voering voelt plezierig aan en biedt een uitstekende vochtopname
• Uitstekende vingergevoeligheid
• Goede droge en natte grip
• Hoge luchtdoorlatendheid
• Vochtabsorptie door de natuurlijke vezels 
• Kleur: antraciet/blauw
• maten: 6 t/m 12

uvex phynomic allround handschoen

3131

Art.nr.: 1.91.153.00*
• Handschoen met aqua-polymeer foam-coating 
• Polyamide/elastaan drager (15 gauge)
• De aqua-polymeer schuimlaag is uiterst flexibel, biedt goede grip en laat 

geen sporen achter op gevoelige oppervlakken
• Uitstekende vingergevoeligheid
• Uitstekende droge grip
• Zeer hoge luchtdoorlatendheid
• Kleur: zwart/grijs
• maten: 5 t/m 12

uvex phynomic wet handschoen

4131

Art.nr.: 1.91.151.00
• Handschoen met aqua-polymeer foam-coating 
• Polyamide/elastaan drager (15 gauge)
• Goede greep bij droge en natte werkzaamheden
• Waterafstotende coating en voering
• olie/emulsie rolt af, olie wordt geabsorbeerd
• Dermatologisch gekeurd, geen huidirritatie 
• Geheel vrij van weekmakers en versnellers
• Kleur: antraciet/blauw
• maten: 6 t/m 12

uvex phynomic foam handschoen

3131

Art.nr.: 1.91.150.00
• Handschoen met aqua-polymeer foam-coating 
• Polyamide/elastaan drager (15 gauge)
• ademende coating houdt de handen droog en koel
• Handschoen is uitermate geschikt voor alle werkzaamheden waarvoor 

een fijn tastgevoel vereist is
• Goedgekeurd voor de verwerking van voedingsmiddelen
• Goede greep bij droge en natte werkzaamheden
• Dermatologisch gekeurd, geen huidirritatie 
• Geheel vrij van weekmakers en versnellers
• Kleur: grijs/wit
• maten: 5 t/m 12
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oXXA X-Pro-Dry 51-300 handschoen 

4131

Art.nr.: 1.51.300.00
• Handschoen met nitril foam-coating 
• Zachte polyester drager (15 gauge) die aanvoelt als katoen (Softact)
• Volledige nitril-coating maakt de handschoen vloeistofdicht 
• De Nft-coating op de palm geeft een uitstekende grip in natte, olie- en 

vettige omstandigheden
• Volledige 360° bescherming tegen olie- en vettige omstandigheden
• Zeer hoge schuur- en scheurweerstand
• Goede vingergevoeligheid
• De dunne handschoen sluit perfect aan op de contouren van de hand. 

Hierdoor wordt de vermoeidheid van de gebruiker beperkt
• Sanitized behandeld om bacteriën te remmen, geuren te minimaliseren 

en de frisheid te bevorderen
• Kleur: zwart/blauw
• maten: 7 t/m 11 

Showa 380 handschoen 

3121

Art.nr.: 1.11.577.00
• Handschoen met nitril foam-coating
• Voorzien van nylon drager (13 gauge)
• ontwikkeld voor een goede beweeglijkheid bij het werken met olie
• Schuimnitril beschermt de hand tegen binnendringen van oliën, 

koolwaterstoffen en vet
• olie is eenvoudig van het oppervlak te verwijderen dankzij de 

reliëfafwerking van de handpalm
• optimale, langdurige grip in droge, licht vettige en zeer olieachtige 

omstandigheden
• ademende handrug om transpiratie te verminderen
• Geen risico op latexallergie en geen naden die huidirritatie kunnen 

veroorzaken
• Kleur: blauw/zwart
• maten: 6 (S) t/m 9 (Xl) 

Mapa ultrane Grip & Proof 500 
handschoen 

4121

Art.nr.: 1.88.500.00
• Handschoen met nitril-coating
• Polyamide/elastaan drager (13 gauge)
• Naadloze tricot drager en geventileerde rugzijde
• oliebestendig
• De Grip & Proof-coating verzekert een uitstekende grip in een 

olieachtige omgeving. Dit resulteert in verlaagde spiervermoeidheid en 
in verhoogde productiviteit

• Handschoen in attractieve donkere kleur, aangepast aan de industriële 
omgeving

• Kleur: zwart/blauw
• maten: 7 t/m 11 

uvex phynomic XG handschoen 

4131

Art.nr.: 1.91.175.00*
• Handschoen met Xtra Grip aqua-polymeer-coating 
• Polyamide/elastaan drager (15 gauge)
• Beste oliegrip in zijn klasse
• Uitstekende vingergevoeligheid en grip
• Goede droge en natte grip
• Hoge luchtdoorlatendheid zorgt voor optimaal klimaat en comfort
• Dermatologisch goedgekeurd, geen huidirritatie
• Kleur: zwart
• maten: 6 t/m 12 
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Foam-Flex nitril handschoen

3131

Art.nr.: 1.14.088.00
• Handschoen met nitrilfoam-coating
• Nylon drager (13 gauge)
• Bijzonder goede vingergevoeligheid
• Coating stoot olie, vet en vocht af
• Kleur: grijs
• maten: 7 t/m 11

Ansell HyFlex 11-925 handschoen

3111 3111A

Art.nr.: 1.90.152.00
• Handschoen met nitril-coating
• Spandex/nylon drager (18 gauge)
• Handschoen met olieafstotende eigenschappen en greep op geoliede 

voorwerpen gecombineert in één enkele uiterst beweeglijke en 
comfortabele handschoen

• met haar unieke combinatie van bescherming, prestatie en soepelheid 
overbrugt deze handschoen de kloof met de ¾ gecoate, olieafstotende 
handschoenen voor algemeen gebruik. Het resultaat is meer soepelheid, 
grotere vingergevoeligheid, betere greep op geoliede voorwerpen en 
extreem comfort

• Voorzien van een greeptechnologie die het risico op wegglijden in een 
dynamische omgeving beperkt

• De voering is gemaakt van fijnmazig nylon en spandexgaren waardoor 
de handschoen de drager het gevoel van een tweede huid geeft

• Kleur: blauw
• maten: 6 t/m 11

Showa 377 handschoen

4121

Art.nr.: 1.11.574.00
• Handschoen met dubbele nitril-coating
• Polyester/nylon drager (13 gauge)
• Versterkte gebreide rand, schulprand
• Een soepele, robuuste handschoen met een geweldige behendigheid en 

een goede weerstand tegen scheuren
• Schuimnitril-coating beschermt de hand tegen olie, koolwaterstoffen, vet 

en schuren, met optimale, duurzame grip
• ondoordringbaar voor werken in vochtige of vettige omgevingen
• minimale allergierisico's en geen irritatie door naden die in contact 

komen met de huid
• Pols goed beschermd
• Kleur: zwart/blauw/wit
• maten: 6 (S) t/m 10 (XXl)

M-Safe Full-Nitrile 14-650 handschoen

4121

Art.nr.: 1.14.650.00
• Handschoen met  dubbele nitril-coating ("Sandy finish")
• Nylon/lycra drager (15 gauge)
• De naadloze drager zorgt voor optimaal comfort
• De Sandy finish coating met unieke open structuur zorgt voor een 

optimale grip in met name olieachtige werkomgevingen
• ondoordringbaar voor water en olie en dus geschikt voor 

werkzaamheden in natte- of olieachtige werkomgevingen
• Voorkomt allergie risico bij werken met overvloedig oliecontact
• Uitstekend comfort door de zeer goede pasvorm
• Door de donkere kleur is de handschoen uitermate geschikt voor gebruik 

in omgevingen met een zekere mate van vervuiling
• Kleur: zwart/blauw
• maten: 8 t/m 11
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Mapa ultrane 553 handschoen 

4121

Art.nr.: 1.88.553.00
• Handschoen met nitril-coating
• Polyamide drager (13 gauge)
• onovertroffen voor nauwkeurigheid in vuile- en vette omgevingen
• Bestand tegen vette- of olieachtige vuildeeltjes
• Uitstekende gevoeligheid en bewegingsvrijheid dankzij de beperkte 

dikte van de handschoen
• Naadloze textielversteviging
• Geventileerde rugzijde
• Kleur: zwart/grijs
• maten: 6 t/m 10 

Ansell HyFlex 11-840 handschoen 

4231

Art.nr.: 1.90.143.00
• Handschoen met nitrilfoam-coating
• Nylon/spandex drager (15 gauge)
• De fortix coating is 20% meer ademend dan eerdere materialen en 

zorgt voor minder transpiratie en koelere, drogere handen
• De goed passende voering, die aansluit als een tweede huid, volgt de 

natuurlijke handvormen en is daardoor veel comfortabeler om te dragen. 
aan de basis van de pink (meer comfort), over de vingertoppen (betere 
vingergevoeligheid) en op de palm (grotere beweeglijkheid)

• met zijn perfect evenwicht tussen doeltreffende schuurbescherming, 
meer comfort en grote beweeglijkheid is de Hyflex 11-840 een ideale 
oplossing voor gebruikers die switchen tussen taken

• Dankzij het siliconenvrije materiaal worden ongelakte metalen 
onderdelen niet vervuild met siliconen

• Kleur: zwart/grijs
• maten: 6 t/m 11 

Ansell HyFlex 11-801 handschoen 

3131 3131A

Art.nr.: 1.90.127.00
• Handschoen met nitrilfoam-coating
• Nylon drager (15 gauge)
• ideaal voor droge of lichtjes geoliede toepassingen die een beperkte 

mechanische bescherming en een hoge mate van precisie vereisen
• Bijzonder goed geschikt voor lichte assemblage toepassingen alsook 

voor de behoeften van logistiek en opslag
• Het gebruik van spandex elastiek voorkomt de kans op latexallergie, 

terwijl de siliconenvrije coating het risico op productvervuiling 
vermindert

• antistatisch volgens EN 1149
• Kleur: zwart/grijs
• maten: 6 t/m 11 
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NBR M-Trile handschoen 

4111

50-010, tricot manchet/open rugzijde - Art.nr.: 1.50.010.00
• Handschoen met NBr-coating
• Jersey drager
• Goede weerstand tegen scherpe en schurende materialen
• Uitstekende droge grip
• Goede bestendigheid tegen olie en vet 
• Kleur: blauw/wit
• maten: 7 t/m 10 

50-020, tricot manchet/
gesloten rugzijde

art.nr.: 1.50.020.00

50-030, 
kap/open rugzijde

art.nr.: 1.50.030.00

50-040, 
kap/gesloten rugzijde
art.nr.: 1.50.040.00

oXXA X-Nitrile-Pro handschoen 

4221

51-080, open rugzijde - Art.nr.: 1.51.080.00
• Handschoen met nitril-coating
• Jersey drager
• Sterke, robuuste handschoen met kap
• Uitstekende weerstand tegen scherpe en schurende materialen
• Goede grip in zowel vochtige als droge omstandigheden
• Goede bestendigheid tegen olie en vet
• antistatisch volgens EN 1149
• Kleur: blauw/wit
• maten: 8 t/m 10  

51-082, 
gesloten rugzijde

art.nr.: 1.51.082.00

uvex profi  ergo XG20A handschoen 

3121

Art.nr.: 1.91.020.00*
• Handschoen met speciale NBr-coating
• interlock katoenen drager
• Handschoen combineert bescherming en grip met uitzonderlijk 

draagcomfort en buigzaamheid
• Goede grip bij droge en natte werkzaamheden
• Hoge waterdampabsorptie van de katoenen voering
• Gaat lang mee door multilayerprocédé
• Uitstekende bestendigheid tegen olie en vet
• Kleur: zwart/oranje/wit
• maten: 7 t/m 10 

Showa 370W handschoen 

4121

Art.nr.: 1.11.593.00
• Handschoen met nitril-coating
• Nylon drager (13 gauge)
• Een lichte, elastische, pluisarme handschoen, bestand tegen vervorming 

en behoudt langer zijn vorm
• Beschermt de hand tegen olie, koolwaterstoffen, vet en schuren, met 

effi ciënte, duurzame grip
• ademende handrug om transpireren te verminderen
• minimale allergierisico's
• ontworpen om gemakkelijk te kunnen bewegen en langdurig te dragen
• Kleur: grijs/wit
• maten: 5 (XS) t/m 10 (XXl) 
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oXXA X-Nitrile-Lite handschoen

4111

51-170, palm gecoat - Art.nr.: 1.51.170.00
• Handschoen met nitril-coating
• Katoenen drager
•  Comfortabele en dunne handschoen
•  Handschoen heeft een goede weerstand tegen schurende materialen
•  Zeer goede grip in zowel droge als vochtige omstandigheden
•  Vloeistofdicht en daardoor een perfecte barrière tegen olie en vet
•  Goede vingergevoeligheid door anatomische vormgeving
• Kleur: geel/wit
• maten: 7 t/m 10   

51-172, 
volledig gecoat

art.nr.: 1.51.172.00

Ansell Easy Flex 47-200 handschoen

2111 2111A

Art.nr.: 1.90.460.00
• Handschoen met nitril-coating
• interlock katoenen drager
• Even koel en comfortabel als katoen, maar biedt veel betere greep
• maakt de behandeling van gladde voorwerpen zoals dozen en 

apparaten makkelijker en veiliger
• Coating alleen op vingers en handpalm, beschermt de werkzone, maar 

laat de rug van de hand vrij om te ademen
• Nitril-coating stoot olie en vetten af
• antistatisch volgens EN 1149
• Kleur: blauwgroen/wit
• maten: 6½ t/m 10

Ansell Hylite handschoen

3111 3111A

47-400, tricot manchet/¾ gecoat - Art.nr.: 1.90.470.00
• Handschoen met nitril-coating
• interlock katoenen drager
• Speciale nitrilformule garandeert een uitstekende combinatie van 

soepelheid, mechanische weerstand en afstoting van olie
• Door natuurlijke pasvorm aangenaam om te dragen
• Siliconenvrij. Houdt metaalplaten zuiver, belangrijk in de staal- en 

automobielsector
• antistatisch volgens EN 1149
• Kleur: blauw/wit
• maten: 7 t/m 10

47-402, tricot manchet/ 
volledig gecoat

art.nr.: 1.90.472.00

47-409, Nitragold 
kap/volledig gecoat
art.nr.: 1.90.475.00

Ansell Hycron handschoen

4221

27-805, kap/volledig gecoat - Art.nr.: 1.90.276.00
• Handschoen met nitril-coating
• Jersey drager
• Superieure weerstand tegen scherpe en schurende materialen
• Uitstekende barrière tegen vet en olie 
• Vervaardigd zonder siliconen. Gewaarborgd zuiver voor 

metaalbehandeling en productie van motoren
• antistatisch volgens EN 1149
• Kleur: blauw/wit
• maten: 8 t/m 11 (model 27-805 vanaf 9 en model 27-602 t/m 10)

27-600, tricot 
manchet/¾ gecoat

art.nr.: 1.90.270.00

27-602, tricot manchet/ 
volledig gecoat

art.nr.: 1.90.271.00

27-607, 
kap/¾ gecoat

art.nr.: 1.90.273.00
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uvex profi ergo handschoen

2121

ENB20A, palm gecoat - Art.nr.: 1.50.175.00
• Handschoen met NBr-coating
• interlock katoenen drager
• Een uitermate functionele, kwalitatief hoogwaardige en slijtvaste 

handschoen voor algemeen gebruik
• Goede grip bij droge- en natte werkzaamheden
• Hoge waterdampabsorptie van de katoenen voering
• Kleur: oranje/wit
• maten: 6 t/m 11 (model ENB20 t/m 10) 

ENB20,  
volledig gecoat

art.nr.: 1.91.023.00*

M-Lite Nitrile 50-002 handschoen

4121

Art.nr.: 1.50.002.00
• Handschoen met NBr-coating
• Polyester drager
• tricot manchet en ventilerende rugzijde
• Goede grip
• Vet en olie afstotend
• Goede pasvorm
• Kleur: geel/wit
• maten: 7 t/m 10

Ansell Nitrotough N230Y handschoen

4111

Art.nr.: 1.86.009.00
• Handschoen met nitril-coating
• interlock katoenen drager
• De elastische tricot manchet sluit goed aan rond de pols
• Zeer goede schuurweerstand
• optimaal comfort en flexibiliteit
• Uitstekende beweeglijkheid
• Kleur: geel/wit
• maten: 6 t/m 10

NBR M-Lite 50-000 handschoen

3111

Art.nr.: 1.50.000.00
• Handschoen met NBr-coating
• Katoenen drager
• Uitstekende vingergevoeligheid en antislip
• Veelzijdig toepasbaar
• tricot manchet en ventilerende rugzijde
• Kleur: geel/wit
• maten: 7 t/m 10
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Ansell Hyd-Tuf handschoen

3111 3111B

52-547, geïmpregneerde palm - Art.nr.: 1.90.527.00
• Handschoen met nitril-coating
• Jersey katoenen drager
• Stoot vet, olie en vuil efficiënt af
• Biedt een comfortabele, nauwsluitende pasvorm en beschermt de hand
• Uitstekende droge greep
• antistatisch volgens EN 1149
• Kleur: bruin
• maten: 9 en 10 

52-502, volledig 
geïmpregneerd

art.nr.: 1.90.520.00*

Ansell Hynit handschoen

3111 3111A

32-105, slip-on/volledig geïmpregneerd - Art.nr.: 1.90.320.00
• Handschoen met nitril-coating
• Polyester/katoenen drager
• De speciale nitrillaag combineert uitstekende scheurweerstand met 

opmerkelijke soepelheid
• De geïmpregneerde vloeistofafstotende laag werkt afstotend tegen vet, 

olie en stof
• Kleur: blauw
• maten: 7 t/m 10

32-800, veiligheids-
manchet/volledig 
geïmpregneerd

art.nr.: 1.90.322.00

32-125, slip-on en 
geperforeerde rug/

volledig geïmpregneerd
art.nr.: 1.90.321.00*

32-815,  
veiligheidsmanchet/

geïmpregneerde palm
art.nr.: 1.90.324.00

Mapa Titanlite 397 handschoen

4121

Art.nr.: 1.88.397.00
• Handschoen met nitril-coating
• Katoenen drager
• Uitstekend comfort, dankzij de dikte van de katoenen voering en de 

geventileerde rug
• Bewegingsvrijheid en flexibiliteit, dankzij de strakke pasvorm
• Goede weerstand tegen schuren
• Comfort en behendigheid voor gewoon gebruik
• textielversteviging
• Kleur: geel/wit
• maten: 6 t/m 10

kCL Sahara 100 handschoen

3111

Art.nr.: 1.95.100.00
• Handschoen met nitril-coating
• interlock katoenen drager
• tricot manchet en gebreid boord
• Goed mechanisch te belasten
• Vochtafstotend
• Goede dampdoorlaatbaarheid, huidneutraal geproduceerd
• Goede ontladingstijd
• Kleur: geel/wit
• maten: 7 t/m 10
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Pu/polyester handschoen 

4131

Grijs - Art.nr.: 1.14.078.00
• Handschoen met PU-coating
• Polyester drager (13 gauge)
• Goede vingergevoeligheid en fl exibiliteit 
• Handschoen met elastisch gebreid polsmanchet
• Geschikt voor allround montagewerkzaamheden
• maten: 7 t/m 11 

Wit
art.nr.: 1.14.077.00

Zwart
art.nr.: 1.14.079.00

M-Safe Pu-Flex handschoen 

4131

Pu-Flex W 14-083, wit - Art.nr.: 1.14.083.00
• Handschoen met PU-coating
• Nylon drager (13 gauge)
• Biedt een hoge mate van vingergevoeligheid en fl exibiliteit 
• Handschoen met elastisch gebreid polsmanchet
• Geschikt voor allround montagewerkzaamheden
• maten: 6 t/m 11 

PU-flex B 14-086, 
zwart

art.nr.: 1.14.086.00

oXXA X-Touch-Pu handschoen 

4131

X-Touch-Pu-B 51-110, zwart - Art.nr.: 1.51.110.00
• Handschoen met PU-coating
• Nylon drager (13 gauge)
• Zeer comfortabele en vingergevoelige handschoen
• Deze handschoen is ideaal voor droge nauwkeurige (fi jne) 

werkzaamheden
• Naadloos gebreide handschoen met elastisch gebreid polsmanchet voor 

een uitstekende beweeglijkheid en soepelheid
• De handschoenen zijn ideaal voor assemblage van kleine onderdelen, 

zoals schroefjes en veertjes
• maten: 7 t/m 11 

X-touch-PU-W 51-115, 
wit

art.nr.: 1.51.115.00
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HANDSCHoENEN ALGEMEEN GEBRuIk - PolyUrEtHaaN (PU)

Mapa ultrane 551 handschoen 

4131

Art.nr.: 1.88.551.00
• Handschoen met PU-coating
• Polyamide drager (13 gauge)
• Naadloze textielversteviging
• Uitstekende weerstand tegen schuren
• Uitstekende tactiele gevoeligheid, dankzij de beperkte dikte van de 

handschoen
• absorptie van transpiratie verzorgd door de celstructuur van 

polyurethaan
• Verbeterd comfort dankzij de naadloze katoenvlokken voering
• Kleur: grijs
• maten: 6 t/m 11 

uvex unipur 6631 handschoen 

4141

Art.nr.: 1.91.100.00
• Handschoen met PU-coating
• Polyamide drager (13 gauge)
• lichtgewicht, fl exibele handschoen biedt uitstekende vingergevoeligheid
• Zeer slijtvast
• Kleur: grijs
• maten: 6 t/m 11 

Ansell HyFlex 11-600/11-601/11-605 
handschoen 

3121
11600
11601

003x
11605

 

3121A
11600
11601

003xA
11605

 

11-600, palm gecoat, wit - Art.nr.: 1.90.120.00
• Handschoen met PU-coating
• Nylon drager (15 gauge)
• Handschoen is ontworpen voor lichte en delicate werkzaamheden in een 

droge omgeving waarvoor een maximale vingergevoeligheid nodig is
• Bij het manipuleren van kleine voorwerpen bieden ze het comfort en de 

precisie van een tweede huid
• Handschoen beschermt de producten ook tegen partikeltjes afkomstig 

van de handschoenen en onderlinge contaminatie van de producten
• maten: 5 t/m 11 (model 11-605 vanaf 6 t/m 10) 

11-605, gecoate 
vingertoppen, wit

art.nr.: 1.90.116.00*

11-601, palm gecoat, 
grijs/zwart

art.nr.: 1.90.128.00
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Showa B0600 handschoen

0131

Art.nr.: 1.14.110.00*
• Handschoen met PU-coating
• Nylon drager (13 gauge)
• Vingertoppen met coating
• Een lichte, elastische, pluisarme handschoen, bestand tegen vervorming 

en behoudt langer zijn vorm
• Beschermt de vingertoppen tegen olie en kleine snijwonden, blijft soepel
• Er blijven geen vingerafdrukken achter op gebruikte voorwerpen, 

vingertoppen beschermd
• Kleur: wit
• maten: 6 (S) t/m 9 (Xl)

oXXA X-Treme-Lite 51-100 
handschoen

3120

Art.nr.: 1.51.100.00
• Handschoen met PU-coating
• Nylon drager (18 gauge)
• Superlichte coating maakt de handschoen extreem licht en biedt een 

hoge mate van vingergevoeligheid en flexibiliteit en verhoogt de 
productiviteit van de gebruiker

• De coating geeft een goede greep op droge en vettige voorwerpen
• De 18 gauge drager geeft nog meer soepelheid
• ideale handschoen voor toepassingen waar nu met katoenen 

handschoenen gewerkt wordt of waar nu helemaal geen handschoenen 
gedragen worden en voor het hanteren van kleine voorwerpen en het 
bedienen van een toetsenbord of telefoon

• Kleur: zwart/blauw
• maten: 7 t/m 11

Ansell HyFlex 11-618 handschoen

3121 3121X

Art.nr.: 1.90.129.00
• Handschoen met PU-coating
• Nylon drager (18 gauge)
• Handschoen is zeer dun, zit heel comfortabel, past voortreffelijk en biedt 

vingergevoeligheid voor de meest delicate manipulaties
• Deze handschoen werd ontwikkeld voor een hele reeks lichte 

toepassingen met droge of licht geoliede voorwerpen. Ze is ideaal voor 
arbeiders die een betere pasvorm, meer vingergevoeligheid en precisie 
nodig hebben dan bij hun huidige handschoenen

• ook ideaal voor toepassingen waarbij katoenen handschoenen of 
helemaal geen handschoenen worden gebruikt, ondanks het risico op 
schaafwonden, blaren en kleine verwondingen

• Kleur: zwart/donkerblauw
• maten: 6 t/m 11

Mapa ultrane 510 handschoen

4131

Art.nr.: 1.88.510.00
• Handschoen met polymeer-coating op waterbasis
• Polyamide/elastaan drager (13 gauge)
• Naadloze textielversteviging
• ademende coating voor verbeterd gebruikscomfort
• anatomische vorm, nauwe pasvorm voor precisie
• Kleur: zwart/groen
• maten: 6 t/m 11
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HANDSCHoENEN ALGEMEEN GEBRuIk - PolyUrEtHaaN (PU)

Showa 310G handschoen 

2142

Art.nr.: 1.11.590.00
• Handschoen met latex-coating
• Polyester/katoenen drager (10 gauge)
• Naadloos breiwerk
• Een soepele, robuuste handschoen met een geweldige behendigheid en 

een goede weerstand tegen scheuren
• Beschermt de hand in vochtige omgevingen of tegen agressieve 

detergenten of alcoholen
• ademende handrug om transpireren te verminderen
• oppervlak zorgt voor tastzin en betere grip
• Geen irritatie door naden die in contact komen met de huid
• Kleur: groen/geel
• maten: 7 (S) t/m 11 (XXl) 

M-Safe M-Grip 11-540 handschoen 

3242

Art.nr.: 1.11.540.00
• Handschoen met latex-coating
• Polyester/katoenen drager (10 gauge)
• Naadloze gebreide drager
• ademende hand, rugzijde en vingers, voor gereduceerde transpiratie en 

verhoogde fl exibiliteit
• Goede schuur- en scheurweerstand
• Kleur: groen/geel
• maten: 6 t/m 11 

oXXA X-Grip 51-000 handschoen 

3242

Art.nr.: 1.51.000.00
• Handschoen met latex-coating
• Polyester/katoenen drager (10 gauge)
• anatomische handschoenvorm biedt een betere greep
• optimaal comfort tijdens langdurig gebruik
• Zeer goede ventilatie aan de rugzijde van de hand wat zorgt voor 

absorbatie van de transpiratie
• Door de rimpelafwerking heeft de handschoen uitstekende grip bij zowel 

droge als natte werkomstandigheden
• Uitstekende slijtvastheid
• Kleur: groen/geel
• maten: 7 t/m 11 
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Latex Light handschoen 

3131

Art.nr.: 1.50.246.00
• Handschoen met latex-coating
• Polyester drager (13 gauge)
• Naadloze gebreide drager
• Geventileerde rugzijde zorgt voor verkoeling van de handen in warme 

omstandigheden
• Goede vingergevoeligheid door de soepele drager die perfect op de 

hand aansluit
• Kleur: zwart/rood
• maten: 7 t/m 11 

oXXA X-Grip-Lite 51-025 handschoen 

3131

Art.nr.: 1.51.025.00
• Handschoen met latex-coating
• Nylon drager (13 gauge)
• Uitstekende vingergevoeligheid door de dunne, lichte en soepele drager 

die perfect op de hand aansluit
• De latex-coating en de gerimpelde afwerking zorgen voor een zeer 

goede grip bij zowel droge als natte werkomstandigheden
• Geventileerde rugzijde zorgt voor verkoeling van de handen in warme 

omstandigheden
• anatomische handschoenvorm biedt een betere greep: optimaal comfort, 

ook tijdens langdurig gebruik
• Uitstekende slijtvastheid
• De gele fl uo kleur biedt een uitstekende zichtbaarheid
• Kleur: zwart/fl uo geel
• maten: 7 t/m 11 

M-Safe Maxx-Grip Lite 50-245 
handschoen 

3131

Art.nr.: 1.50.245.00
• Handschoen met latex-coating
• Nylon drager (13 gauge)
• Naadloze gebreide drager
• Geventileerde rugzijde zorgt voor verkoeling van de handen in warme 

omstandigheden
• Goede vingergevoeligheid door dunne, lichte en soepele nylon drager 

die perfect op de hand aansluit
• Kleur: zwart/bruin
• maten: 7 t/m 11 

M-Safe Maxx-Grip handschoen 

3243

50-230, zwart/grijs - Art.nr.: 1.50.230.00
• Handschoen met latex-coating
• Polyester/katoenen interlock drager (10 gauge)
• Zeer goede ventilatie aan de rugzijde van de hand
• De rimpelafwerking zorgt voor een uitstekende grip bij droge en natte 

condities
• anatomisch gevormde handschoen voor een betere greep
• maten: 8 t/m 11 

50-235, blauw/grijs
art.nr.: 1.50.235.00
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Latex gedompelde handschoen  
met open rugzijde

Art.nr.: 1.11.550.00
• Handschoen met latex-coating
• Katoenen drager 
• Goede grip
• Ventilerende rugzijde
• Kleur: geel/wit
• maat: 10

Ansell Gladiator 16-500 handschoen

x241 x2xxxx

Art.nr.: 1.90.165.00
• Handschoen met latex-coating
• interlock katoenen drager
• Een handschoen die nog beter presteert voor lichte en middelzware 

glasbehandeling
• De rimpelafwerking zorgt voor een uitstekende greep op droge en natte 

gladde oppervlakken, maar beschermt de hand ook tegen scherpe 
randen

• Ergonomisch design dat de natuurlijke handvorm volgt
• Door de meer natuurlijke handschoenvorm past de handschoen beter en 

wordt het werk veiliger
• Kleur: groen/wit
• maten: 7 t/m 10

Bricker stratenmakershandschoen

4131

Art.nr.: 1.11.586.00
• Handschoen met latex-coating
• Polyester/katoenen drager (7 gauge)
• Goede grip door de rode gevulkaniseerde latex-coating
• Goede pasvorm
• Deze handschoenen zijn uitermate geschikt voor buitenklussen en 

stratenmakers
• Kleur: rood/wit
• maat: 10

Prevent R-903 handschoen

4243

Art.nr.: 1.11.570.00
• Handschoen met latex-coating
• Polyester drager (7 gauge)
• Naadloze gebreide drager
• Stevige grip door de latex-coating
• Deze handschoenen zijn uitermate geschikt voor buitenklussen en 

stratenmakers
• Kleur: rood/wit
• maat: 9

catalogus2016_1.indd   33 11-04-17   16:05



PREVENT 
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MODEL R-903

4243

EN388
EN420

member of Prevent Group

Deze werkhandschoenen zijn zeer comfortabel 
en gunstig geprijsd. De handschoen is naadloos 
gestikt en daarmee nog comfortabeler. Tevens is 
de handschoen waterdicht, maar wel ventilerend. 

Kenmerken:
- Geschikt voor werken met hete objecten
- Geschikt voor werken in lage temperaturen
- Wasbaar tot 40°C
- Hoge schuurweerstand

www.preventsafety.com

Voor uw veiligheid.
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HANDSCHoENEN ALGEMEEN GEBRuIk - latEX / PVC

PVC Grit handschoen 

Art.nr.: 1.22.422.00
• Handschoen met PVC-coating
• Katoenen drager
• Gesloten rugzijde
• Grit structuur op de coating
• tricot manchet
• Kleur: zwart
• maat: 10 

Handschoen PVC rood 
met tricot manchet 

4121

Gesloten rugzijde - Art.nr.: 1.17.022.00
• Handschoen met PVC-coating
• Katoenen drager
• Goede pasvorm
• olie- en vet bestendig
• tricot manchet
• Kleur: rood/wit
• maat: 10 

open rugzijde
art.nr.: 1.17.020.00

kCL Super 701 handschoen 

Art.nr.: 1.95.701.00*
• Handschoen met natuurlijke latex-coating 
• rolrand
• Noppenprofi el
• Zeer goede grip
• Eenvoudig aan- en uit te trekken
• Goede vingergevoeligheid
• aangenaam draagcomfort door vlokvoering
• Speciale nabehandeling voor minimale afgifte van latex
• lengte: 300 mm en dikte: 0,55 mm
• Kleur: geel
• maten: 7 t/m 10 

Latex huishoudhandschoen 

Geel - Art.nr.: 1.41.500.00
• Handschoen met 100% natuurlatex-coating 
• Uiterst fl exibele handschoen 
• Geruwd op handpalm en vingers voor een goede grip
• Prima draagcomfort
• lengte: 300 mm en dikte: 0,38 mm
• Katoen gevlokt
• Voorzien van rolrand voor makkelijker aan- en uittrekken
• maten: 7 t/m 10 

Blauw
art.nr.: 1.41.501.00

PREVENT 
WERKHANDSCHOENEN
MODEL R-903

4243

EN388
EN420

member of Prevent Group

Deze werkhandschoenen zijn zeer comfortabel 
en gunstig geprijsd. De handschoen is naadloos 
gestikt en daarmee nog comfortabeler. Tevens is 
de handschoen waterdicht, maar wel ventilerend. 

Kenmerken:
- Geschikt voor werken met hete objecten
- Geschikt voor werken in lage temperaturen
- Wasbaar tot 40°C
- Hoge schuurweerstand

www.preventsafety.com

Voor uw veiligheid.

PreventSafety_ad_210x297mm.indd   4 03/02/2017   12:03
catalogus2016_1.indd   35 11-04-17   16:05



36ARM- EN HANDBESCHERMING

HANDSCHoENEN ALGEMEEN GEBRuIk - KatoEN

Jersey handschoen

Écru, 369 grams - Art.nr.: 1.14.161.00
• Jersey handschoen gemaakt van 100% katoen
• tricot manchet
• Verpakt per dozijn (12 paar)
• maat: 10 

Écru,  
255 grams

art.nr.: 1.14.156.00

Bruin,  
369 grams

art.nr.: 1.14.131.00

Bruin,  
255 grams

art.nr.: 1.14.126.00

Interlock handschoen wit gebleekt

Art.nr.: 1.14.092.00
• Handschoen gemaakt van 100% katoen
• Wit gebleekt
• Verpakt per dozijn (12 paar)
• Kleur: wit
• maten: 6 t/m 13

Interlock handschoen

Herenmaat, 200 grams - Art.nr.: 1.14.021.00
• Handschoen gemaakt van 100% katoen
• Zonder manchet
• Verpakt per dozijn (12 paar)
• Kleur: écru
• maat: 10 (art.nr. 1.14.031.00 is maat 7) 

Herenmaat,  
225 grams

art.nr.: 1.14.026.00

Damesmaat,  
180 grams

art.nr.: 1.14.031.00

Interlock handschoen met manchet

Herenmaat, 325 grams - Art.nr.: 1.14.066.00
• Handschoen gemaakt van 100% katoen
• manchet
• Verpakt per dozijn (12 paar)
• Kleur: écru
• maat: 10 (art.nr. 1.14.071.00 is maat 7) 

Herenmaat,  
280 grams

art.nr.: 1.14.061.00

Damesmaat,  
260 grams

art.nr.: 1.14.071.00

catalogus2016_1.indd   36 11-04-17   16:05



ARM- EN HANDBESCHERMING37

HANDSCHoENEN ALGEMEEN GEBRuIk - KatoENHANDSCHoENEN ALGEMEEN GEBRuIk - KatoEN

Frotté handschoen

Art.nr.: 1.56.170.00
• Handschoen gemaakt van katoen
• Handschoen is beperkt hittewerend
• tricot manchet
• links en rechts draagbaar
• Kleur: naturel
• maat: 10

Polkadot handschoen

Art.nr.: 1.14.550.00
• Handschoen gemaakt van 100% katoen
• tricot manchet
• Zwarte PVC nopjes voor extra grip
• Gewicht: 227 gram
• Verpakt per dozijn (12 paar)
• Kleur: naturel
• maat: 10

keperdoek handschoen

Art.nr.: 1.14.515.00
• Handschoen gemaakt van 100% katoen
• tricot manchet
• Gewicht: 227 gram
• Verpakt per dozijn (12 paar)
• Kleur: écru
• maat: 10

Rondgebreide polyester/katoen 
handschoen 

Met PVC noppen, wit/blauw - Art.nr.: 1.14.241.10
• Handschoen gemaakt van polyester/katoen
• rond gebreide handschoen 
• Verpakt per dozijn (12 paar)
• maat: 10 (art.nr. 1.14.251.00 verkrijgbaar in maten 7 en 9) 

Zonder PVC noppen, 
wit

art.nr.: 1.14.251.00
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Rundsplitlederen handschoen 
met rode kap 

3144

Art.nr.: 1.11.058.00
• Gemaakt van rundsplitleder
• multifunctioneel inzetbaar
• rood doek
• 7 cm kap
• maat: 10 

Rundsplitlederen handschoen 
met écru kap 

4143

Art.nr.: 1.11.054.00
• Gemaakt van rundsplitleder
• Dubbel gestikte naden
• multifunctioneel inzetbaar
• Écru doek
• 7 cm kap
• maat: 10 

Rundsplitlederen Amerikaantje 
met gestreept doek met gestreept doek

Art.nr.: 1.11.051.00
• Gemaakt van rundsplitleder
• Gevoerd
• multifunctioneel inzetbaar
• rood/blauw gestreept doek
• 7 cm kap
• maat: 10 

Rundsplitlederen Amerikaantje 
met palmversterking met palmversterking

Art.nr.: 1.11.032.50
• Gemaakt van rundsplitleder
• Palmversterking
• multifunctioneel inzetbaar
• rood/blauw gestreept doek
• 7 cm kap
• maat: 10 
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A-kwaliteit rundsplitlederen 
handschoen, zware kwaliteit 

3143

handschoen, zware kwaliteit

Art.nr.: 1.11.080.00
• Gemaakt van rundsplitleder
• Zware premium kwaliteit
• multifunctioneel inzetbaar
• Geel doek
• 7 cm kap
• maat: 10 

A-kwaliteit rundsplitlederen 
handschoen 

4143

Art.nr.: 1.11.070.00
• Gemaakt van rundsplitleder
• rood/grijs gestreept doek
• multifunctioneel inzetbaar
• 7 cm kap
• maten: 10 en 11 

Rundsplitlederen handschoen met 
pistoolversterking 

3244

Art.nr.: 1.11.065.00
• Gemaakt van rundsplitleder
• Pistoolversteviging
• ideale handschoen voor dakdekkers of kabelsjorders
• Naturel doek
• 7 cm kap
• maat: 10 

Rundsplitlederen handschoen 
met palmversterking en groen 
gestreept doek 

4244

Art.nr.: 1.11.062.00
• Gemaakt van rundsplitleder
• Palmversterking
• multifunctioneel inzetbaar
• Groen gestreept doek
• 7 cm kap
• maat: 10 
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Rundnerfl ederen handschoen met 
gele gestreepte kap 

3123

Art.nr.: 1.11.292.00
• Gemaakt van rundnerfl eder
• Palmversterking
• multifunctioneel inzetbaar
• Gele gestreepte kap
• 10 cm kap
• maat: 10 

Rundnerfl ederen handschoen met 
gerubberiseerde kap 

3132
1.11.240.00
1.11.340.00

3234
1.11.242.00
1.11.244.00

Gerubberiseerde gele kap - Art.nr.: 1.11.240.00
• Gemaakt van premium rundnerfl eder
• multifunctioneel inzetbaar
• Geel/blauw gestreept doek (art.nr. 1.11.340.00 heeft rood doek)
• 10 cm kap
• maten: 7, 10 en 11 (art.nr. 1.11.242.00, 1.11.244.00 en 

1.11.340.00 alleen in maat 10 verkrijgbaar) 

Gerubberiseerde gele 
kap en palmversterking
art.nr.: 1.11.242.00

Gerubberiseerde gele 
kap en pistoolversterking

art.nr.: 1.11.244.00

Gerubberiseerde 
rode kap

art.nr.: 1.11.340.00

Rundnerfl ederen handschoen met 
canvas écru kap 

3132

Art.nr.: 1.11.220.10
• Gemaakt van premium rundnerfl eder
• Dubbele stiknaden daardoor extra sterk
• multifunctioneel inzetbaar
• Écru doek
• 10 cm kap
• maat: 10 

A-kwaliteit rundsplitlederen 
handschoen met palmversterking 

4143

Art.nr.: 1.11.120.00
• Gemaakt van rundsplitleder
• Palmversterking van nerfl eder
• multifunctioneel inzetbaar
• rood/grijs gestreept doek
• 10 cm kap
• maat: 10 
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Varkensnerfl ederen handschoen 

3211

Gestreept doek - Art.nr.: 1.11.181.50
• Gemaakt van varkensnerfl eder
• Gevoerd
• Katoenen bovenkant
• multifunctioneel inzetbaar
• 7 cm kap
• maat: 10 

Écru doek
art.nr.: 1.11.181.00

M-Safe Hi-Viz Premium handschoen 

3133

47-300, fl uo geel - Art.nr.: 1.47.300.00
• Gemaakt van a-kwaliteit rundnerfl eder
• Extra zichtbaarheid voor meer veiligheid
• flanel gevoerde handschoen
• refl ecterende band op de knokkels
• Gerubberiseerde kap
• 7 cm kap
• maten: 10 

47-305, fl uo oranje
art.nr.: 1.47.305.00

M-Safe Forester 47-210 handschoen 

3113

Art.nr.: 1.47.210.00
• Gemaakt van soepel naturel gekleurd rundnerfl eder
• Geïntegreerde lederen polsbescherming en tricot manchet
• Geheel molton gevoerd
• rugzijde van waterafstotend groen nylon
• ideale handschoen voor in de bosbouw
• Kleur: naturel/groen
• maten: 10 

Premium rundnerfl ederen handschoen 
met gele gestreepte kap 

3222

met gele gestreepte kap

Art.nr.: 1.11.280.99
• Gemaakt van rundnerfl eder
• Premium kwaliteit leder
• Palmversterking
• multifunctioneel inzetbaar
• Gele gestreepte kap
• 10 cm kap
• maat: 10 
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Rundnerflederen officiershandschoen

2142
1.11.397.00

3143
1.11.399.00

Naturel - Art.nr.: 1.11.397.00
• Gemaakt van premium kwaliteit rundnerfleder
• Volnerf rundlederen palm en rugzijde
• multifunctioneel inzetbaar
• maten: 7 t/m 11 

Crème
art.nr.: 1.11.399.00

Rundnerf/splitlederen 
officiershandschoen

2142

Art.nr.: 1.11.297.00
• Gemaakt van rundnerf/splitlederen
• Soepele handpalm van nerfleder
• rugzijde van splitleder
• multifunctioneel inzetbaar
• Kleur: naturel
• maten: 7 t/m 11

Meubellederen handschoen

3222
1.11.311.00

3123
1.11.313.00

Lichte kleuren - Art.nr.: 1.11.311.00
• Gemaakt van meubelleder
• Palmversterking
• multifunctioneel inzetbaar
• 10 cm kap
• maat: 10 

Donkere kleuren
art.nr.: 1.11.313.00

Meubellederen handschoen met 
palmversterking

3121

Art.nr.: 1.11.305.00
• Gemaakt van meubelleder
• Palmversterking
• multifunctioneel inzetbaar
• Geel gestreept doek
• 10 cm kap
• maten: 11 en 12
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HANDSCHoENEN ALGEMEEN GEBRuIk - lEDEr HANDSCHoENEN ALGEMEEN GEBRuIk - lEDEr

Tegera 300 uniformhandschoen

Art.nr.: 1.94.020.00
• Handschoen gemaakt van volnerf geitenleder
• Jersey gevoerde handschoen
• Goede pasvorm en vingergevoeligheid
• Kleur: zwart
• maten: 7 t/m 13

M-Safe Tropic Premium 11-461 
handschoen

2112

Art.nr.: 1.11.461.00
• Handschoen is gemaakt van zeer zacht en soepel premium 

schaapsnappaleder
• Wingduim (palm uit 1 stuk leder) (Keystone duim)
• Voorzien van een rode ademende katoenen rugzijde voor nog meer 

draagcomfort
• De verstelbare velcro-sluiting zorgt voor een flexibele pasvorm. 

Bovendien zorgt de velcro-sluiting ook dat de handschoen stevig om de 
pols te bevestigen is waardoor de handschoen niet snel van de hand 
afglijdt

• Goede vingergevoeligheid en uitstekende pasvorm
• Kleur: wit/rood
• maten: 8 t/m 11

Nappalederen Tropic handschoen

3122

Tropic - Art.nr.: 1.11.441.00
• Handschoen gemaakt van nappaleder
• Blauwe katoenen rugzijde
• Zonder kap
• Goede vingergevoeligheid
• Kleur: wit/blauw
• maten: 7 t/m 11 

tropic met wingduim
(palm uit 1 stuk leder)
art.nr.: 1.11.451.00

Schaapslederen officiershandschoen

2111

Art.nr.: 1.11.418.00
• Gemaakt van schaapsnappaleder
• Kort model
• Goede vingergevoeligheid
• Elastiek
• Kleur: wit
• maten: 7 t/m 11
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HANDSCHoENEN ALGEMEEN GEBRuIk - mECHaNiCS

oXXA X-Mech-620 handschoen 

3122

Art.nr.: 1.51.620.00
• Handschoen is gemaakt van het slijtvaste armor Skin
• De knokkels worden verstevigd door middel van ergonomisch geplaatste 

rubberen pads, welke een uitstekende bescherming bieden tegen letsel 
op de rugzijde van de hand

• De in de handpalm verwerkte gelpads dempen en absorberen het 
schokken

• Voorzien van anti-slip in de handpalm en op de vingertoppen
• De voorgevormde vingers volgen de natuurlijke contouren van de hand. 

Dit resulteert in een zeer comfortabele handschoen
• De velcro sluiting zorgt voor een fl exibele pasvorm
• De fl uorescerende gele rugzijde verbetert de zichtbaarheid en is ideaal 

voor bijvoorbeeld wegwerkers
• Kleur: zwart/fl uo geel
• maten: 8 t/m 11 

oXXA X-Mech-610 handschoen 

3122

Art.nr.: 1.51.610.00
• Handschoen is gemaakt van het slijtvaste armor Skin
• De voorgevormde vingers volgen de natuurlijke contouren van de hand. 

Dit resulteert in een zeer comfortabele handschoen
• flexibele, ademende spandex rugzijde met ergonomisch geplaatste 

foam verstevigingen
• De nauwsluitende en elastische vormgeving zorgt ervoor dat de 

handschoen soepel aan en uit gaat (slip-on)
• De fl uorescerende gele rugzijde verbetert de zichtbaarheid en is ideaal 

voor bijvoorbeeld wegwerkers
• Kleur: zwart/fl uo geel
• maten: 8 t/m 11 

oXXA X-Mech-600 handschoen 

3122

Art.nr.: 1.51.600.00
• Handschoen is gemaakt van het slijtvaste armor Skin
• De voorgevormde vingers volgen de natuurlijke contouren van de hand. 

Dit resulteert in een zeer comfortabele handschoen
• flexibele, ademende spandex rugzijde met ergonomisch geplaatste 

foam verstevigingen
• Velcro sluiting zorgt voor fl exibele pasvorm
• De combinatie van stoer design, geweldige bescherming en uitstekende 

pasvorm maken deze handschoen tot de ideale keuze
• Kleur: zwart
• maten: 8 t/m 11 
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M-Safe knucklehead X10k handschoen

3222

Art.nr.: 1.60.025.00
• Handschoen is gemaakt van het slijtvaste armor Skin
• Handschoen is geheel met Kevlar garen genaaid
• PVC antislip pads op de vingertoppen en de duim
• Neopreen pads op de palm voor het dempen en absorberen van 

schokken
• thermoplastic rubber bescherming vingers en rugzijde hand
• De absorberende badstof aan de zijkant van de duim is ideaal voor het 

wegvegen van transpiratie op het voorhoofd
• De voorgevormde vingers volgen de natuurlijke contouren van de hand. 

Dit resulteert in een zeer comfortabele handschoen
• Uitstekende zichtbaarheid door contrasterende hi-viz kleuren
• Elastisch manchet
• Deze handschoen is ideaal voor in de offshore en olie- en chemie 

industrie
• Kleur: zwart/fluo oranje-geel
• maten: 9 t/m 11

M-Safe knucklehead X10 handschoen

3122

Art.nr.: 1.60.000.00
• Handschoen is gemaakt van het slijtvaste armor Skin
• PVC antislip pads op de vingertoppen en de duim
• Neopreen pads op de palm voor het dempen en absorberen van 

schokken
• thermoplastic rubber bescherming vingers en rugzijde hand
• De absorberende badstof aan de zijkant van de duim is ideaal voor het 

wegvegen van transpiratie op het voorhoofd
• De voorgevormde vingers volgen de natuurlijke contouren van de hand. 

Dit resulteert in een zeer comfortabele handschoen
• Uitstekende zichtbaarheid door contrasterende hi-viz kleuren
• Elastisch manchet
• Deze handschoen is ideaal voor in de offshore en olie- en chemie 

industrie
• Kleur: zwart/fluo geel-oranje
• maten: 9 t/m 11

M-Safe Bald Eagle 11-165 handschoen

2111

Art.nr.: 1.11.165.00
• Premium varkensnerflederen palm
• Blauwe stretch rugzijde
• Velcro sluiting
• Kleur: blauw/wit
• maten: 9 (m) t/m 12 (XXl)

oXXA X-Mech-630 handschoen

3122

Art.nr.: 1.51.630.00
• Handschoen is gemaakt van het slijtvaste armor Skin
• De voorgevormde vingers volgen de natuurlijke contouren van de hand. 

Dit resulteert in een zeer comfortabele handschoen
• flexibele, ademende spandex rugzijde met ergonomisch geplaatste 

foam verstevigingen
• De velcro sluiting zorgt voor een flexibele pasvorm
• De fluorescerende oranje rugzijde verbetert de zichtbaarheid en is 

ideaal voor bijvoorbeeld wegwerkers
• Kleur: zwart/fluo oranje
• maten: 8 t/m 11
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HANDSCHoENEN SNIJBESTENDIG

Ansell HyFlex 11-627/11-628/11-625 
handschoen

4342 4342B

HyFlex 11-627, grijs - Art.nr.: 1.90.113.00
• Handschoen met PU-coating
• Nylon/lycra/Dyneema drager (15 gauge) 
• De voering heeft een innovatieve garenstructuur met een optimaal 

gehalte Dyneema. Dat biedt een hoge mate van snijweerstand 
• De lycra in de voering, alsook de PU-coating zorgen voor een 

uitstekende soepelheid en een goede pasvorm
• Geschikt voor gebruik in droge omgevingen of in omgevingen waar 

beperkte hoeveelheden olie gebruikt worden
• maten: 6 t/m 11

Hyflex 11-625, wit
art.nr.: 1.90.123.00

Hyflex 11-628, grijs, langer manchet
art.nr.: 1.90.130.00*

Ansell HyFlex 11-518 handschoen

3331 3x31B

Art.nr.: 1.90.104.00
• Handschoen met PU-coating
• Spandex/nylon/Dyneema Diamond drager (18 gauge)
• Dyneema Diamond technology-vezels en een dunne PU-coating zorgen 

voor ongeëvenaarde beweeglijkheid en vingergevoeligheid voor 
toepassingen met snijrisico

• De zachte, ultralichte naadloze voering ademt om de handen koel en 
droog te houden

• Het ultralichte tricot en de perfecte pasvorm (D3-pinkvorm) geven het 
gevoel of je met blote handen werkt

• Kleur: blauw
• maten: 6 t/m 11

oXXA X-Cut-Pro 51-700 handschoen

4344

Art.nr.: 1.51.700.00
• Handschoen met PU-coating
• Nylon/Dyneema drager (13 gauge)
• Deze snijbestendige handschoen is veilig, duurzaam en effectief bij 

plaatwerkzaamheden en assemblage waarbij goede beweeglijkheid  
is vereist

• Koel en zeer comfortabel om te dragen (cool fibre)
• De speciale coating zorgt voor een goede grip in vette, natte of droge 

toepassingen
• Extra lang manchet (5 cm) zorgt voor maximale bescherming van de 

hand en pols
• Kleur: grijs/wit
• maten: 7 t/m 11

oXXA X-Diamond-Pro 51-750 
handschoen

3342

Art.nr.: 1.51.750.00
• Handschoen met PU-coating
• Nylon/lycra/Dyneema Diamond drager (18 gauge)
• De ultra dunne en lichte PU-coating biedt een hoge mate van comfort, 

vingergevoeligheid en flexibiliteit en verhoogt de productiviteit van de 
gebruiker

• De 18 gauge gebreide drager geeft de handschoen een uitstekende 
soepelheid en is voorzien van Dyneema Diamond technology-vezels die 
zorgen voor een zeer hoge snijbestendigheid en een uitstekend comfort

• De handschoen is Sanitized behandeld om bacteriën te remmen, geuren 
te minimaliseren en de frisheid te bevorderen

• Kleur: grijs/lichtblauw
• maten: 7 t/m 11
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HANDSCHoENEN SNIJBESTENDIGHANDSCHoENEN SNIJBESTENDIG

Mapa krytech 557 R handschoen 

4343

Art.nr.: 1.88.557.00
• Handschoen met PU-coating
• HDPE/elastaan drager (13 gauge) 
• Coating op de handpalm en de vingers
• Naadloze textielversteviging van HDPE-vezels
• Een versteviging in nitril op de naden van de meest blootgestelde 

gebieden voor een verhoogde levensduur
• Kleur: grijs
• maten: 6 t/m 11 

HPPE Cut 3 handschoen 

4341

Art.nr.: 1.14.081.00
• Handschoen met PU-coating
• HPPE/nylon/spandex drager (13 gauge) 
• Goede pasvorm en goede beweeglijkheid
• Kleur: grijs
• maten: 7 t/m 11 

M-Safe Dyna-Flex 14-082 handschoen 

4343

Art.nr.: 1.14.082.00
• Handschoen met PU-coating
• HPPE/nylon/lycra drager (13 gauge) 
• Goede snijweerstand en langdurig slijtvast
• Extra lang manchet zorgt voor maximale bescherming van de hand en 

pols
• Uitstekende pasvorm
• Goede beweeglijkheid
• Kleur: grijs
• maten: 7 t/m 12 

Ansell HyFlex 11-624 handschoen 

4342 4342B

Art.nr.: 1.90.132.00
• Handschoen met PU-coating
• Nylon/lycra/Dyneema drager (13 gauge) 
• Handschoenen zijn gemakkelijk uren achtereen te dragen en geven de 

gebruikers een "koel" gevoel
• Door de speciale samenstelling van de PU-coating passen de 

handschoenen goed en zijn ze beweeglijk
• Bieden een stevige greep op droge en lichtjes geoliede voorwerpen, 

voor trefzekere manipulatie in uiteenlopende omgevingen
• De voering heeft een vezelstructuur waarin Dyneema ("De sterkste vezel 

ter wereld") is verwerkt. Dat verklaart de zeer grote snijweerstand, 
zodat scherpe onderdelen veilig kunnen worden gemanipuleerd en 
geassembleerd

• Kleur: zwart/grijs
• maten: 6 t/m 11 
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goed GEINFORMEERD
goed BESCHERMD 
meteen OP VOORSPRONG

Om de nieuwe materialen van de EN388-norm te ontvangen
stuurt u een e-mail naar EN388@ansell.com

DE REGELS VERANDEREN. 
NEEM METEEN VOORSPRONG.

De nieuwe EN388-norm staat voor de meest radicale wijzigingen inzake 
mechanische handbescherming sinds de invoering ervan, ruim 20 jaar 
geleden. Ansell brengt u meteen op voorsprong met een toonaangevende 
reeks hulpmiddelen om de nieuwe regels snel te begrijpen en eenvoudig  
in te voeren.
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oXXA X-Diamond-Pro 51-755 
handschoen 

4543

Art.nr.: 1.51.755.00
• Handschoen met PU-coating
• Nylon/lycra/Dyneema Diamond drager (13 gauge)
• De ultra dunne en lichte PU-coating biedt een hoge mate van comfort, 

vingergevoeligheid en fl exibiliteit en verhoogt de productiviteit van de 
gebruiker

• De 13 gauge gebreide drager geeft de handschoen een uitstekende 
soepelheid en is voorzien van Dyneema Diamond technology-vezels die 
zorgen voor een zeer hoge snijbestendigheid en een uitstekend comfort

• Het extra lange manchet (3 cm extra) zorgt voor een maximale 
bescherming van de hand en de pols

• Goedgekeurd voor de verwerking van droge voedingsmiddelen
• De handschoen is Sanitized behandeld om bacteriën te remmen, 

geuren te minimaliseren en de frisheid te bevorderen
• Kleur: grijs/lichtgroen
• maten: 7 t/m 11 

kCL DumoCut 655 handschoen 

4441

Art.nr.: 1.95.655.00
• Handschoen met PU-coating
• Glasvezel/polyamide drager (13 gauge) 
• Gebreide boord
• Ventilerende rugzijde
• Grote fl exibiliteit
• Zeer goede vingergevoeligheid
• Zeer goede grip
• Goed mechanisch te belasten
• Kleur: blauw-wit/groen
• maten: 6 t/m 11 

Ansell HyFlex 11-630/11-638 
handschoen 

4443

HyFlex 11-630 - Art.nr.: 1.90.126.00
• Handschoen met PU-coating
• Nylon/lycra/HPPE/katoen/Kevlar drager (13 gauge) 
• De voering heeft een innovatieve garenstructuur met een optimaal 

gehalte HPPE. Dat biedt een hoge mate van snijweerstand
• De lycra in de voering, alsook de polyurethaan-coating zorgen voor een 

uitstekende soepelheid en een goede pasvorm
• De specifi eke samenstelling van de polyurethaan-coating geeft de 

gebruiker een stevige greep op droge of lichtjes geoliede voorwerpen
• Kleur: grijs
• maten: 6 t/m 11 

Hyflex 11-638, 
langer manchet

art.nr.: 1.90.138.00*

Mapa krytech 579 handschoen 

4343

krytech 579 LC, extra lang manchet - Art.nr.: 1.88.579.20
• Handschoen met PU-coating
• HDPE/polyamide/elastaan drager (13 gauge) 
• Een compromis tussen vingergevoeligheid en bescherming
• Ergonomisch om de vermoeidheid van de hand te reduceren
• Uitstekend tactiel gevoel dankzij de gereduceerde dikte
• Geschikt voor langdurig dragen
• Uitstekende slijtvastheid
• Naadloze textielversteviging
• Kleur: grijs/wit
• maten: 6 t/m 11 

Krytech 579
art.nr.: 1.88.579.00*

goed GEINFORMEERD
goed BESCHERMD 
meteen OP VOORSPRONG

Om de nieuwe materialen van de EN388-norm te ontvangen
stuurt u een e-mail naar EN388@ansell.com

DE REGELS VERANDEREN. 
NEEM METEEN VOORSPRONG.

De nieuwe EN388-norm staat voor de meest radicale wijzigingen inzake 
mechanische handbescherming sinds de invoering ervan, ruim 20 jaar 
geleden. Ansell brengt u meteen op voorsprong met een toonaangevende 
reeks hulpmiddelen om de nieuwe regels snel te begrijpen en eenvoudig  
in te voeren.
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HANDSCHoENEN SNIJBESTENDIG

oXXA X-Diamond-Flex 51-760 
handschoen 

4342

Art.nr.: 1.51.760.00
• Handschoen met nitril foam-coating
• Nylon/lycra/Dyneema Diamond drager (18 gauge)
• De lichte coating biedt een hoge mate van vingergevoeligheid en 

fl exibiliteit en verhoogt de productiviteit van de gebruiker
• De Nft (Nitril foam technology) coating geeft een zeer goede greep 

op droge, vettige en olieachtige voorwerpen
• De 18 gauge gebreide drager geeft de handschoen een uitstekende 

soepelheid en is voorzien van Dyneema Diamond technology-vezels die 
zorgen voor een zeer hoge snijbestendigheid en een uitstekend comfort

• Het extra lange manchet (3 cm extra) zorgt voor een maximale 
bescherming van de hand en de pols

• De handschoen is Sanitized behandeld om bacteriën te remmen, geuren 
te minimaliseren en de frisheid te bevorderen

• Door de donkere kleur is de handschoen uitermate geschikt voor gebruik 
in omgeving met een zekere mate van vervuiling

• Kleur: zwart/lichtblauw
• maten: 7 t/m 11 

M-Safe HPPE CuT-5 14-089 
handschoen 

4542

Art.nr.: 1.14.089.00
• Handschoen met PU-coating
• HPPE/glasvezel/nylon/spandex drager (13 gauge)
• Extra lang manchet zorgt voor maximale bescherming van de hand en 

pols
• Combineert zeer hoge snijweerstand met veel vingergevoeligheid en 

comfort
• Goede pasvorm
• Kleur: grijs
• maten: 7 t/m 12 

Ansell HyFlex 11-435 handschoen 

4542 4X42C

Art.nr.: 1.90.136.00
• Handschoen met PU-coating op waterbasis en nitril
• Nylon/lycra/glasvezel/Dyneema drager (13 gauge) 
• Polyurethaan op waterbasis maakt de handschoen beweeglijker en 

comfortabeler, omdat het polyurethaan niet in de handschoen dringt
• Extreem hoge weerstand tegen snijden, schuren en bramen
• Een naadloze handschoen die zeer goed past en beweeglijk en soepel 

is en laat de hand uitstekend ademen en voelt koel aan
• Siliconenvrij
• De grijze kleur verbergt het vuil, zodat de handschoen langer meegaat
• antistatisch volgens EN 1149
• Kleur: zwart/grijs
• maten: 6 t/m 11 
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HANDSCHoENEN SNIJBESTENDIGHANDSCHoENEN SNIJBESTENDIG

Ansell HyFlex 11-541 handschoen

4421 4X21D x1xxxx

Art.nr.: 1.90.173.00
• Handschoen met nitril foam-coating
• intercept technology drager (18 gauge)
• Uitzonderlijke snijbescherming in een uitstekend passende, ultralichte 

handschoen met verbeterde greepprestaties
• De ontwikkelde intercept technology biedt ongeëvenaarde 

snijbescherming en meer comfort, met veel beweeglijkheid
• met de fortix technology wordt een dunne, veerkrachtige en ademende 

coating in nitrilschuim aangebracht. Hierdoor gaat de handschoen 
langer mee en verbetert het comfort bij schurende toepassingen

• Kleur: grijs
• maten: 6 t/m 11

Ansell NitraSafe 28-329 handschoen

4331 x1xxxx

Art.nr.: 1.90.278.00
• Handschoen met nitril-coating
• Jersey katoen/Kevlar drager
• Kevlar-verstevigde handbescherming die comfort en soepelheid biedt
• maakt een veilige manipulatie van zware, geoliede metalen onderdelen 

mogelijk
• antistatisch volgens EN 1149
• Kleur: zwart/geel
• maten: 8 t/m 10

M-Safe Dyneema Cut 3 14-800 
handschoen

4343

Art.nr.: 1.14.800.00
• Handschoen met nitril foam-coating
• Nylon/lycra/Dyneema drager (13 gauge)
• De coating van deze handschoen biedt een hoge mate van 

vingergevoeligheid en flexibiliteit en geeft een zeer goede greep op 
droge, vettige en olieachtige voorwerpen

• De Dyneema vezels in de drager zorgen voor een zeer goede 
snijbestendigheid

• De handschoen is voorzien van een extra nitril versteviging tussen 
de duim en wijsvinger. Door deze extra versteviging, op deze vaak 
wat zwakkere plek van de handschoen, wordt de levensduur van de 
handschoen verlengt. Bovendien verbetert het de snijweerstand op deze 
plek

• Door de donkere kleur van de coating is de handschoen uitermate 
geschikt voor gebruik in omgeving met een zekere mate van vervuiling, 
zoals in garages en werkplaatsen

• Kleur: zwart/grijs
• maten: 8 t/m 11

Ansell HyFlex 11-500 handschoen

3231 3231B x1xxxx

Art.nr.: 1.90.112.00
• Handschoen met nitril-coating
• Nylon/lycra/Kevlar drager (15 gauge)
• Ze is ontworpen voor droge of licht geoliede toepassingen, waarbij 

de arbeiders lichte bescherming tegen snijden en in sommige gevallen 
tegen hitte of rondvliegende spatten gesmolten metaal nodig hebben

• De lycra in de voering zorgt voor uitstekende soepelheid en een 
voortreffelijke pasvorm

• De coating in schuimnitril biedt extra elasticiteit en laat de handschoen 
over haar hele oppervlak ademen, zodat de arbeiders ze uitstekend 
verdragen

• De coating in schuimnitril die de palm bedekt, biedt een vaste greep op 
droge en licht geoliede voorwerpen

• antistatisch volgens EN 1149
• Kleur: zwart/geel
• maten: 6 t/m 11
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HANDSCHoENEN SNIJBESTENDIG

M-Safe Full-Nitrile Cut 5 14-700 
handschoen

4543

Art.nr.: 1.14.700.00
• Handschoen met dubbele nitril-coating ("Sandy finish")
• Nylon/lycra/HPPE/glassfiber drager (13 gauge)
• De 13 gauge naadloze drager zorgt voor optimaal comfort en 

excellente snijbestendigheid
• De voering houdt uw handen droog en koel
• De Sandy finish coating met unieke openstructuur zorgt voor een 

optimale grip in met name olieachtige werkomgevingen
• ondoordringbaar voor water en olie en dus geschikt werkzaamheden in 

natte of olieachtige werkomgevingen
• Voorkomt allergie risico bij werken met overvloedig oliecontact
• Uitstekend comfort door de zeer goede pasvorm
• Extra lang manchet (5 cm) zorgt voor maximale bescherming van de 

hand en pols
• Door de donkere kleur is de handschoen uitermate geschikt voor gebruik 

in omgevingen met een zekere mate van vervuiling
• Kleur: zwart/blauw
• maten: 8 t/m 11

M-Safe Palm-Nitrile Cut 5 14-705 
handschoen

4543

Art.nr.: 1.14.705.00
• Handschoen met nitril-coating ("Sandy finish")
• Nylon/lycra/HPPE/glassfiber drager (13 gauge)
• De 13 gauge naadloze drager zorgt voor optimaal comfort en 

excellente snijbestendigheid
• De voering houdt uw handen droog en koel
• De Sandy finish coating met unieke open structuur zorgt voor een 

optimale grip gedurende lange tijd
• Voorkomt allergie risico bij werken met overvloedig oliecontact
• Uitstekend comfort door de zeer goede pasvorm
• Extra lang manchet (5 cm) zorgt voor maximale bescherming van de 

hand en pols
• Door de donkere kleur is de handschoen uitermate geschikt voor gebruik 

in omgevingen met een zekere mate van vervuiling
• Kleur: zwart/grijs
• maten: 8 t/m 11

M-Safe Dyneema Cut 5 14-810 
handschoen

4542

Art.nr.: 1.14.810.00
• Handschoen met nitril foam-coating
• Nylon/lycra/Dyneema drager (13 gauge)
• De coating van deze handschoen biedt een hoge mate van 

vingergevoeligheid en flexibiliteit en geeft een zeer goede greep op 
droge, vettige en olieachtige voorwerpen

• De Dyneema vezels in de drager zorgen voor een zeer hoge 
snijbestendigheid

• De handschoen is voorzien van een extra nitril versteviging tussen 
de duim en wijsvinger. Door deze extra versteviging, op deze vaak 
wat zwakkere plek van de handschoen, wordt de levensduur van de 
handschoen verlengt. Bovendien verbetert het de snijweerstand op deze 
plek

• Door de donkere kleur van de coating is de handschoen uitermate 
geschikt voor gebruik in omgeving met een zekere mate van vervuiling, 
zoals in garages en werkplaatsen

• Kleur: zwart/blauw
• maten: 8 t/m 11

oXXA X-Diamond-Flex 51-765 
handschoen

4542

Art.nr.: 1.51.765.00
• Handschoen met nitril foam-coating
• Nylon/lycra/Dyneema Diamond drager (13 gauge)
• De lichte coating biedt een hoge mate van vingergevoeligheid en 

flexibiliteit en verhoogt de productiviteit van de gebruiker
• De Nft (Nitril foam technology) coating geeft een zeer goede greep 

op droge, vettige en olieachtige voorwerpen
• De 13 gauge gebreide drager geeft de handschoen een uitstekende 

soepelheid en is voorzien van Dyneema Diamond technology-vezels die 
zorgen voor een zeer hoge snijbestendigheid en een uitstekend comfort

• Het extra lange manchet (3 cm extra) zorgt voor een maximale 
bescherming van de hand en de pols

• De handschoen is Sanitized behandeld om bacteriën te remmen, geuren 
te minimaliseren en de frisheid te bevorderen

• Door de donkere kleur is de handschoen uitermate geschikt voor gebruik 
in omgeving met een zekere mate van vervuiling

• Kleur: zwart/lichtgroen
• maten: 7 t/m 11
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HANDSCHoENEN SNIJBESTENDIGHANDSCHoENEN SNIJBESTENDIG

uvex C500 foam handschoen

4542 4X42C

Art.nr.: 1.91.445.00
• Handschoen met HPE SoftGrip foam-coating
• Bamboe viscose/glasvezel/polyamide/Dyneema drager (13 gauge)
• Gepatenteerde uvex Bamboo twinflex technology
• Uitstekende vingergevoeligheid
• optimaal draagcomfort door uvex climazone
• Siliconenvrij volgens druktest
• ideaal voor multi-touch bediening van industriële monitors
• Kleur: antraciet/lime
• maten: 7 t/m 11

uvex C500 handschoen

254X 2X4XC

Art.nr.: 1.91.455.00
• Gebreide handschoen voorzien van bamboe viscose/glasvezel/

polyamide/Dyneema drager (13 gauge)
• Gepatenteerde uvex Bamboo twinflex technology
• Uitstekende vingergevoeligheid
• optimaal draagcomfort door uvex climazone
• Siliconenvrij volgens druktest
• Kleur: lime
• maten: 7 t/m 11

Ansell ActivArmr 80-813 handschoen

2542 2X42C 412110

Art.nr.: 1.90.809.00
• Handschoen met neopreenschuim-coating
• modacrylic/glasvezel/Kevlar drager (13 gauge)
• Handschoen combineert voortreffelijke vlamweerstand, hoge 

snijbescherming en ergonomisch ontwerp
• De in de handschoen verwerkte materialen hebben door hun aard een 

hoge vlamweerstand, ook na het wassen
• Vlambooggevaar/risicocategorie 2 helpt arbeiders beschermen tegen 

gevaren van vlambogen
• Exclusieve composietvezels bieden uitzonderlijk hoge snijweerstand om 

scherpe objecten en materialen veilig te hanteren
• Zachte schuimcoating zorgt voor uitstekende beweeglijkheid en een 

veilige greep in allerlei omgevingen
• antistatisch volgens EN 1149
• Kleur: zwart/groen-geel
• maten: 6 t/m 11

Mapa krynit 582 handschoen

4543

Art.nr.: 1.88.582.00
• Handschoen met nitril-coating
• HDPE/nylon/spandex/polyester/glasvezel drager (13 gauge)
• Speciale coating Grip & Proof voor een betere waterdichtheid en 

optimale grip bij olieachtig contact
• Naadloze textielversteviging 
• De textieldrager in opvallend blauw om snel het niveau van 

snijbescherming te identificeren op de werkplek
• Hoge bescherming voor ingewikkelde handelingen in een vette 

omgeving
• Kleur: zwart/blauw
• maten: 7 t/m 11
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HANDSCHoENEN SNIJBESTENDIG

Showa GP-kV1 handschoen 

3444

Art.nr.: 1.11.595.00
• Handschoen met natuurlijke latex-coating
• aramide/Kevlar drager (10 gauge)
• Naadloos breiwerk
• antibacteriële of geurwerende behandeling
• Een soepele, gemakkelijk te onderhouden handschoen die een effi ciënte 

bescherming biedt tegen snijwonden met een zeer goede duurzaamheid
• Beschermt de hand in vochtige omgevingen of tegen agressieve 

detergenten of alcoholen
• ademende handrug om transpireren te verminderen
• Kleur: fl uo geel/blauw
• maten: 7 (S) t/m 10 (Xl) 

uvex C500 pure handschoen 

4542 4X42C

Art.nr.: 1.91.465.00*
• Handschoen met aqua-polymeer-foam-coating
• Bamboe viscose/glasvezel/polyamide/Dyneema drager (13 gauge)
• Geschikt voor in de voedingsindustrie
• Gepatenteerde uvex Bamboo twinflex technology
• Uitstekende vingergevoeligheid
• optimaal draagcomfort door uvex climazone
• Siliconenvrij volgens druktest
• Kleur: grijs/lime
• maten: 7 t/m 11 

uvex C500 wet handschoen 

4542 4X42C

C500 wet - Art.nr.: 1.91.435.00
• Handschoen met HPE-coating
• Bamboe viscose/glasvezel/polyamide/Dyneema drager (13 gauge)
• olie- en vetbestendig
• Gepatenteerde uvex Bamboo twinflex technology
• Uitstekende vingergevoeligheid
• optimaal draagcomfort door uvex climazone
• Siliconenvrij volgens druktest
• Kleur: antraciet/lime
• maten: 7 t/m 11 

 

C500 wet plus
art.nr.: 1.91.450.00*
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HANDSCHoENEN SNIJBESTENDIGHANDSCHoENEN SNIJBESTENDIG

Ansell ProFood Safe-knit handschoen

354x
72286
72287

254x
72285

72-286, 10 gauge - Art.nr.: 1.90.892.00*
• Gebreide handschoen met polypropyleen/glasvezel/Dyneema drager
• Uitzonderlijk hoge snijweerstand, comfort en duurzaamheid
• Bevat Dyneema, daardoor hoge snijweerstand
• Wasbaar op een temperatuur tot 90°C
• Geschikt voor contact met alle voedingsmiddelen
• Kleur: lichtblauw
• maten: 6 t/m 10 

72-285, 13 gauge
art.nr.: 1.90.891.00*

72-287, 7 gauge
art.nr.: 1.90.893.00*

Mapa krotech Food 838 handschoen

254x

Art.nr.: 1.88.838.00
• Gebreide handschoen met HDPE/polyester/glasvezel drager  

(10 gauge)
• optimale snijbescherming voor de levensmiddelenindustrie
• Versterkte voorarmbescherming dankzij lange manchet
• alle prestaties zijn gegarandeerd tot 20 wascycli (90°C)
• Wastraceerbaarheid dankzij speciaal label om aantal wasbeurten  

te volgen
• Naadloze textielversteviging 
• lengte: 340 mm
• Kleur: blauw
• maten: 7 t/m 10

Ansell Neptune kevlar 70-215 
handschoen

144X 144XB x1xxxx

Art.nr.: 1.89.020.00
• Handschoen met Neptune-coating
• Kevlar drager (7 gauge)
• omdat de handschoenen met korte hoogtechnologische Kevlar  

para-aramide vezels vervaardigd zijn, bieden ze een grotere 
gevoeligheid en een betere pasvorm aan

• Het gebruik van noppenweefsel verbetert de thermische isolatie. De 
handschoen wordt daardoor dikker en biedt een goede schokdemping 
zonder verlies aan beweeglijkheid

• Dankzij de Neptune-coating stoten de handschoenvezels vloeistoffen af, 
wat schade aan de Kevlar strengen vermijdt en de levensduur van de 
handschoen verlengt

• Het verstevigde duimoppervlak verhoogt de schuurweerstand en 
duurzaamheid van de handschoen

• De handschoen, die voor beide handen geschikt is, kan worden 
gewassen en verschillende keren opnieuw worden gebruikt

• Kleur: geel
• maten: 7 t/m 10

Ansell Powerflex 80-600 handschoen

3444 3444C x2xxxx

Art.nr.: 1.90.807.00
• Handschoen met natuurrubberlatex-coating
• Kevlar drager (10 gauge)
• Deze handschoen is de praktische oplossing om op een veilige wijze 

glas, metaal en plastic te manipuleren
• Ze onderscheidt zich door een uitzonderlijke snijweerstand, uitstekende 

algemene mechanische prestaties en een superieur comfort
• De gerimpelde afwerking van de latex-coating bezorgt de handschoen 

zowel in droge als natte omstandigheden een uitstekende greep
• omdat de handschoen geen siliconen bevat, laat ze geen afdrukken 

achter op gemetalliseerd, warm isolatieglas. De oppervlakken blijven 
zuiver zodat er geen extra schoonmaakwerk vereist is

• Kleur: fluo geel/blauw
• maten: 7 t/m 11
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HANDSCHoENEN oLIE- EN/oF CHEMISCH BESTENDIG - PVC

Ansell Snorkel 04-414 handschoen 

3121 AKL

Art.nr.: 1.90.043.00
• Handschoen met PVC-coating
• Jersey katoenen drager
• Drie keer grotere schuurweerstand dan een gewone PVC handschoen
• Uiterst soepel: de PVC coating blijft ook bij lage temperatuur elastisch, 

terwijl de zachte en veerkrachtige voering goed isoleert
• opmerkelijk goede greep garandeert een greepzekere behandeling, 

vooral van natte voorwerpen
• De natuurlijke vorm verbetert vingergevoeligheid en comfort
• aQl 1,5 (EN 374)
• lengte: 355 mm
• Kleur: groen
• maten: 9 en 10 

M-Safe PVC Premium Red handschoen 

4121 AKL

17-027, lengte 270 mm - Art.nr.: 1.17.127.00
• Handschoen met PVC-coating
• Jersey katoenen drager
• Dubbel gedipt
• Goede bescherming tegen diverse chemicaliën
• Goede pasvorm
• Volledig PVC gecoat
• aQl 1,5 (EN 374)
• Dikte: 1,3 mm
• Kleur: rood
• maat: 10 

17-035, 
lengte 350 mm

art.nr.: 1.17.135.00

Handschoen PVC rood, enkel gedipt 

3121

Lengte 350 mm - Art.nr.: 1.17.035.00
• Handschoen met PVC-coating
• Jersey katoenen drager
• Enkel gedipt
• laag chemisch bestendig
• Goede pasvorm
• olie en vet bestendig
• Volledig PVC gecoat
• aQl 1,5 (EN 374)
• Kleur: rood
• maat: 10 

lengte 270 mm
art.nr.: 1.17.027.00

lengte 400 mm
art.nr.: 1.17.040.00

lengte 450 mm
art.nr.: 1.17.045.00
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HANDSCHoENEN oLIE- EN/oF CHEMISCH BESTENDIG - PVCHANDSCHoENEN oLIE- EN/oF CHEMISCH BESTENDIG - PVC

PVC plukhandschoen 

4121 JKL

Rechts - Art.nr.: 1.20.235.70
• Handschoen met PVC-coating
• Jersey katoenen drager
• Handschoen met waterdichte kappen
• Elastiek in de mouwen
• Goede pasvorm
• olie- en vet bestendig
• aQl 1,5 (EN 374)
• lengte: 700 mm (totaal) (ook in 800 mm versie verkrijgbaar)
• Kleur: groen
• maat: 10 

links
art.nr.: 1.20.235.71

M-Safe PVC Premium Green 
handschoen 

4121 JKL

20-435, lengte 350 mm - Art.nr.: 1.20.435.00
• Handschoen met PVC-coating
• Jersey katoenen drager
• Goede pasvorm
• Geruwde handschoen
• olie- en vet bestendig
• Voorzien van antislip op de coating
• Volledig PVC gecoat
• aQl 1,5 (EN 374)
• Kleur: groen
• maten: 9 en 10 

20-427, lengte 270 mm
art.nr.: 1.20.427.00

Showa 660 handschoen 

4121 JKL

Art.nr.: 1.23.130.00
• Handschoen met PVC-coating
• Katoenen drager
• Volledig ruw oppervlak
• antibacteriële behandeling
• Speciale koolwaterstofbehandeling
• Naadloos breiwerk
• Sluit de hand af en beschermt tegen chemicaliën, blijft soepel
• ondoordringbaar voor werken in vochtige of vettige omgevingen, 

waardoor u voorwerpen veilig kunt vastgrijpen
• Geen irritatie door naden die in contact komen met de huid
• lengte: 300 mm en dikte: 1,30 mm
• Kleur: blauw
• maten: 8 (m) t/m 11 (XXl) 
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HANDSCHoENEN oLIE- EN/oF CHEMISCH BESTENDIG - latEX/NatUUrrUBBEr

Mapa Industrial 299 handschoen 

3120 AKL

Art.nr.: 1.88.299.00
• Handschoen met natuurlijke latex-coating 
• Katoen gevlokt
• Waterdichte handschoen voor zware werkzaamheden in natte 

omstandigheden
• reliëfstructuur
• aQl 0,65 (EN 374)
• lengte: 310 mm en dikte: 0,90 mm
• Kleur: oranje
• maten: 6 t/m 10 

Mapa Harpon handschoen 

4131 x2xxxx

325, oranje, lengte 370 mm - Art.nr.: 1.88.325.00
• Handschoen met natuurlijke latex-coating
• textielversteviging
• Goede thermische isolatie
• Verstevigde greep
• Bijzonder goed geschikt voor de visserij
• aQl 4,0 (EN 374)
• Dikte 1,35 mm
• maten: 6 t/m 10 (Harpon 325 vanaf maat 8 en Harpon 326 vanaf 

maat 7 leverbaar) 

321, oranje, 
lengte 320 mm

art.nr.: 1.88.321.00

326, blauw, 
lengte 320 mm

art.nr.: 1.88.326.00*

Mapa Jersette handschoen 

3141 x1xxxx

300, glad - Art.nr.: 1.88.300.00
• Handschoen met natuurlijke latex-coating 
• textielversteviging
• maximum comfort voor langdurig werk in een agressieve omgeving
• Goede weerstand tegen scheuren
• Goede weerstand tegen vele verdunde zuren en basen
• aQl 4,0 (EN 374)
• lengte: 310 mm en dikte: 1,15 mm
• Kleur: blauw
• maten: 5 t/m 10 

301, geruwd
art.nr.: 1.88.301.00
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HANDSCHoENEN oLIE- EN/oF CHEMISCH BESTENDIG - latEX/NatUUrrUBBErHANDSCHoENEN oLIE- EN/oF CHEMISCH BESTENDIG - latEX/NatUUrrUBBEr

Ansell Gladiator 16-650 handschoen

x241 x2xxxx

Art.nr.: 1.90.167.00
• Handschoen met natuurrubberlatex-coating
• interlock katoenen drager
• Volledig gecoate handschoen
• Een handschoen die nog beter presteert voor lichte en middelzware 

glasbehandeling
• De rimpelafwerking zorgt voor een uitstekende greep op droge en natte 

gladde oppervlakken, maar beschermt de hand ook tegen scherpe 
randen

• Ergonomisch design dat de natuurlijke handvorm volgt
• Door de meer natuurlijke handschoenvorm past de handschoen beter  

en wordt het werk veiliger
• Goede schokdemping, goede snijweerstand en veel comfort
• aQl 1,5 (EN 374)
• Kleur: groen
• maten: 7 t/m 10

Mapa Duo-Mix 405 handschoen

2120

Art.nr.: 1.88.405.00
• Handschoen met natuurlijke latex/neopreen-coating
• Gevlokt
• reliëftextuur
• Comfort en transpiratieabsorberend door de katoenvlokken voering
• Goede grijpvastheid dankzij het non-slip reliëf
• aQl 0,65 (EN 374)
• lengte: 330 mm en dikte: 0,70 mm
• Kleur: fluo geel/blauw
• maten: 6 t/m 10

Mapa Duo-Nit 180 handschoen

2110

Art.nr.: 1.88.180.00
• Handschoen met natuurlijke latex-coating gemengd met nitril
• Gevlokt
• reliëftextuur
• Gechloreerde afwerking voor een betere bescherming van  

de te hanteren producten
• Geschikt voor contact met levensmiddelen
• Behendigheid en betere weerstand tegen olie en vet
• aQl 0,65 (EN 374)
• lengte: 310 mm en dikte: 0,40 mm
• Kleur: rood
• maten: 6 t/m 10

Mapa Alto Plus 260 handschoen

2120 AKL

Art.nr.: 1.88.260.00
• Handschoen met natuurlijke latex-coating 
• Gevlokt
• reliëftextuur
• Gechloreerd
• aQl 1,5 (EN 374)
• lengte: 320 mm en dikte: 0,80 mm
• Kleur: zwart
• maten: 7 t/m 11
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HANDSCHoENEN oLIE- EN/oF CHEMISCH BESTENDIG - latEX/NatUUrrUBBEr

Ansell Extra handschoen 

x121 AKL

87-950, zwart - Art.nr.: 1.90.862.00
• Handschoen met natuurrubberlatex-coating
• Gevlokte katoenen drager
• Zeer hoge weerstand tegen ketones, zouten, detergenten, alcoholen, 

alkaliën en vetten
• Gehalogeniseerd, een betere greep en meer chemische weerstand
• 100% katoen gevlokt, maakt deze zware handschoen zachter en 

comfortabeler om te dragen en helpt transpiratie absorberen
• lengte: 320 mm en dikte: 0,75 mm
• aQl 0,65 (EN 374)
• maten: 6½-7 t/m 10½-11 

87-955, oranje
art.nr.: 1.90.861.00*

Ansell Black Heavyweight G17k 
handschoen 

3121 AKL

Art.nr.: 1.86.070.00
• Handschoen met natuurrubberlatex-coating
• Gevlokte katoenen drager
• Gerolde boord
• Hoge weerstand tegen chemicaliën op waterbasis
• Goede schuurweerstand
• Sterke en soepele handschoen voor talrijke industriële toepassingen
• aQl 0,65 (EN 374)
• lengte: 320 mm en dikte: 0,80 mm
• Kleur: zwart
• maten: 6½ t/m 10½ 

Ansell VersaTouch 87-195 handschoen 

x010

Art.nr.: 1.90.859.00
• Handschoen met natuurrubberlatex-coating
• Gevlokte katoenen drager
• Visschub
• Speciaal behandeld om het risico op allergische reacties te beperken
• Biedt uitstekende vingergevoeligheid
• aQl 1,5 (EN 374)
• lengte: 305 mm en dikte: 0,35 mm
• Kleur: blauw
• maten: 6½-7 t/m 9½-10 
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HANDSCHoENEN oLIE- EN/oF CHEMISCH BESTENDIG - latEX/NatUUrrUBBErHANDSCHoENEN oLIE- EN/oF CHEMISCH BESTENDIG - latEX/NatUUrrUBBEr

Ansell Foodsure u12B handschoen

2010

Art.nr.: 1.86.180.00
• Handschoen met natuurrubberlatex-coating
• Gevlokte katoenen drager
• Sterk materiaal dat toch een goede vingergevoeligheid biedt
• ongevoerde handschoen in gevlokt natuurrubber
• Verzonken reliëf op palm en vingers voor een goede greep op droge 

voorwerpen
• Gerolde boord om de handschoen gemakkelijk aan te trekken en voor 

goede scheurweerstand
• Niet aanbevolen voor vette voedingswaren
• aQl 1,5 (EN 374)
• lengte: 300 mm
• Kleur: blauw
• maten: 6½ t/m 9½

Ansell Suregrip G04Y handschoen

3110 AKL

Art.nr.: 1.86.090.00
• Handschoen met natuurrubberlatex-coating
• Gevlokte katoenen drager
• Gerolde boord om de handschoen gemakkelijk aan te trekken en voor 

goede scheurweerstand
• Hoge weerstand tegen chemicaliën op waterbasis
• reliëfpatroon op palm en vingers voor uitstekende greep op droge en 

natte voorwerpen
• Goede schuurweerstand
• Soepele en comfortabele handschoen met goede weerstand
• aQl 0,65 (EN 374)
• lengte: 320 mm en dikte: 0,75 mm
• Kleur: geel
• maten: 7½ t/m 10½

Ansell Astroflex handschoen

2241 AKL x2xxxx

Art.nr.: 1.86.025.00
• Handschoen met natuurrubberlatex-coating
• Polyamide drager
• Gerimpelde coating in natuurrubber op de hand, gladde coating op 

manchet
• Goede greep in zowel droge als natte omstandigheden door de 

gerimpelde afwerking
• Grote soepelheid en beweeglijkheid
• aQl 1,5 (EN 374)
• lengte: 300 mm en dikte: 1,25 mm
• Kleur: blauw
• maten: 7 t/m 11

Ansell Emperor Mediumweight 
handschoen

4121 ABCKL

ME107, lengte 610 mm - Art.nr.: 1.86.157.00
• Handschoen met natuurrubberlatex-coating
• Niet gevlokte katoenen drager
• Gerolde boord en gladde afwerking
• Hoge weerstand tegen chemicaliën op waterbasis
• aQl 0,65 (EN 374)
• Dikte: 1,20 mm
• Kleur: zwart
• maten: 7½ t/m 10½ 

 

mE104, 
lengte 432 mm

art.nr.: 1.86.154.00
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HANDSCHoENEN oLIE- EN/oF CHEMISCH BESTENDIG - latEX/NatUUrrUBBEr

Ansell Duzmor Plus 87-600 
handschoen

x010

Art.nr.: 1.90.864.00
• Handschoen met natuurrubberlatex-coating
• Niet gevlokt
• ongevoerde, niet gevlokte natuurrubber, combineert op een 

unieke wijze sterkte en elasticiteit voor een veiligere, meer delicate 
productbehandeling

• Binnen en buitenzijde gehalogeniseerd. Verbetert de weerstand tegen 
chemicaliën, scheuren en perforatie. maakt de handschoen makkelijker 
om aan en uit te trekken

• aQl 0,65 (EN 374)
• lengte: 305 mm en dikte: 0,43 mm
• Kleur: natuurkleurig
• maten: 6½-7 t/m 9½-10

Ansell Featherweight Plus G31H 
handschoen

2010 AKL

Art.nr.: 1.86.120.00
• Handschoen met natuurrubberlatex-coating
• Niet gevlokt
• reliëf met groot diamantpatroon voor een goede greep op droge 

voorwerpen
• Sterk materiaal dat toch een goede vingergevoeligheid biedt
• Gerolde boord om de handschoen gemakkelijk aan te trekken en voor 

goede scheurweerstand
• Uitstekende soepelheid en comfort en een goede beweeglijkheid
• aQl 0,65 (EN 374)
• lengte: 320 mm en dikte: 0,35 mm
• Kleur: naturel
• maten: 6½ t/m 9½

Ansell Bi-Colour 87-900 handschoen

x120 AKL

Art.nr.: 1.90.889.00
• Handschoen met natuurrubberlatex-neopreen-coating
• Gevlokte katoenen drager
• Combinatie van latex en neopreen voor een betrouwbare bescherming 

tegen een hele reeks chemicaliën
• Dubbele dompeling bij de productie biedt dubbele bescherming
• Zware uitvoering voor meer weerstand tegen zouten en detergenten
• ongevoerde zware handschoen met ruitreliëf
• Sterk en duurzaam, met een uitstekende greep op droge en natte 

voorwerpen
• Hoogwaardig gevlokt zuiver katoen, helpt het risico op huidirritatie 

verminderen
• aQl 0,65 (EN 374)
• lengte: 323 mm en dikte: 0,68 mm
• Kleur: groen/geel
• maten: 6½-7 t/m 10½-11

Ansell universal Plus handschoen

x010

87-650, geel - Art.nr.: 1.90.863.00
• Handschoen met natuurrubberlatex-coating
• Gevlokte katoenen drager
• 100% natuurrubber staat borg voor uitstekende gevoeligheid en grote 

treksterkte
• Het gevlokte, zuiver katoen is zacht en comfortabel en irriteert niet
• Speciaal behandeld om de kans op allergische reacties te verminderen
• aQl 0,65 (EN 374)
• lengte: 305 mm en dikte: 0,40 mm
• maten: 6½-7 t/m 9½-10 

 

87-665, blauw
art.nr.: 1.90.860.00*
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Ansell AlphaTec 58-128 handschoen 

x121

Art.nr.: 1.90.207.00
• Handschoen met nitril-coating
• Nylon drager
• De dunne nitrilbarrière zorgt voor superieure handbescherming tegen 

contact met irriterende vloeistoffen, terwijl de ansell Grip technology 
het manipuleren van kleine geoliede of natte onderdelen gemakkelijker 
maakt

• Het ontwerp combineert een soepele gebreide voering met open 
maas met een elastische nitrilcoating voor meer beweeglijkheid, 
vingergevoeligheid en comfort

• aQl 0,65 (EN 374)
• lengte: 280 mm en dikte: 0,175 mm
• Kleur: antraciet/groen
• maten: 7 t/m 11 

Ansell AlphaTec Aquadri handschoen 

4101 JKL

58-330, lengte 320 mm - Art.nr.: 1.90.210.00*
• Handschoen met nitril-coating
• aquadri drager
• opgebouwd uit twee lagen om de handen langer droog te houden 
• De superieure nitrilfi lm biedt geavanceerde chemische bescherming 

tegen accidentele blootstelling aan basen, oliën, brandstoffen, 
sommige oplosmiddelen, vetten en dierlijke vetten

• aQl 1,5 (EN 374)
• Dikte: 0,65 mm (model 58-330) en 0,80 mm (model 58-335)
• Kleur: zeegroen (model 58-330) en glasgroen (model 58-335)
• maten: 7 t/m 11 

58-335, lengte 380 mm
art.nr.: 1.90.211.00*

Ansell AlphaTec handschoen 

4121 JKL

58-530W, lengte 305 mm - Art.nr.: 1.90.200.00
• Handschoen met nitril-coating
• model 58-530W en 58-535W voorzien van witte nylon drager (voor 

binnen) en model 58-530B en 58-535B voorzien van zwarte acryl 
drager (voor buiten)

• Een unieke combinatie van greep en chemische weerstand
• Goede grip op natte of geoliede voorwerpen (ansell Grip technology) 
• antistatisch volgens EN 1149
• aQl 0,65 (EN 374)
• Kleur: antraciet/groen
• maten: 7 t/m 11 

58-535W, 
lengte 356 mm

art.nr.: 1.90.201.00

58-530B, 
lengte 305 mm

art.nr.: 1.90.205.00*

58-535B, 
lengte 356 mm

art.nr.: 1.90.206.00*
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Ansell Sol-Vex 37-185 handschoen

4102 AKL

Art.nr.: 1.90.374.00
• Handschoen met nitril-coating
• Bijzonder comfortabele, chemisch bestendige handschoen voor 

uiteenlopende toepassingen
• De handschoen is ontworpen om optimale resultaten te leveren in natte 

of droge omstandigheden waar chemische weerstand essentieel is
• Deze vaak herbruikbare handschoen met haar ongeëvenaarde 

schuurweerstand biedt de gebruiker een uitzonderlijk comfort
• ideale keuze voor veilige manipulaties in werkomgevingen waar 

bijtende chemicaliën voorkomen
• De gladde zandkorrelafwerking die de indirecte kosten vermindert, 

omdat er minder delicate onderdelen afgekeurd moeten worden
• Niet gevlokt
• aQl 0,65 (EN 374)
• lengte: 455 mm en dikte: 0,56 mm
• antistatisch volgens EN 1149
• Kleur: groen
• maten: 7 t/m 11

Ansell Sol-Vex 37-675/37-676/37-695 
handschoen

4101 JKL
37675
37676

AJL
37695

37-675, zandkorrel, 330 mm - Art.nr.: 1.90.373.00
• Handschoen met nitril-coating
• Gevlokte katoenen drager
• ontworpen om optimale resultaten te leveren in natte of droge 

omstandigheden
• De afwerking met een omgekeerde ruit verbetert de grip nog
• aQl 0,65 (EN 374)
• Dikte: 0,38 mm (model 37-695 is 0,425 mm)
• antistatisch volgens EN 1149
• Kleur: groen
• maten: 7 t/m 11 (model 37-675 vanaf 6)

37-676, omgekeerde 
ruit, 330 mm

art.nr.: 1.90.376.00

37-695, omgekeerde 
ruit, 380 mm

art.nr.: 1.90.375.00

Ansell AlphaTec 58-430/58-435 
handschoen

4001
58435

3001
58430

AJKL
58435

JKL
58430

58-435, lengte 380 mm - Art.nr.: 1.90.213.00*
• Handschoen met nitril-coating
• Gevlokte katoenen drager
• ansell Grip technology voor optimale greep bij het hanteren van 

geoliede of natte voorwerpen
• meer soepelheid dankzij het nitril met een voering in gevlokt katoen
• antistatisch volgens EN 1149
• aQl 0,65 (EN 374)
• Dikte 0,25 mm (model 58-430) en 0,40 mm (model 58-435)
• Kleur: antraciet/zeegroen (58-430) en antraciet/glasgroen (58-435)
• maten: 7 t/m 11

58-430, 
lengte 320 mm

art.nr.: 1.90.212.00*

Ansell AlphaTec 58-270 handschoen

x131 JKL

Art.nr.: 1.90.203.00
• Handschoen met nitril-coating
• Nylon drager
• De dunne, dubbelwandige nitrilcoating en de naadloze nylonvoering 

van 15 steken per inch bieden de gebruikers uitstekende 
vingergevoeligheid en soepelheid

• in een omgeving met chemicaliën, oliën en vetten biedt deze 
handschoen de beste greep dankzij de ansell Grip technology

• antistatisch volgens EN 1149
• aQl 0,65 (EN 374)
• lengte: 300 mm
• Kleur: antraciet/groen
• maten: 6 t/m 11
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Ansell ProFood 79-340 handschoen

2001

Art.nr.: 1.90.790.00*
• Handschoen met nitril-coating
• Gevlokte katoenen drager
• Geschikt voor contact met vette voedingsmiddelen
• Veilig voor zowel de voedingsmiddelen als de handen van de arbeiders
• Nitril handschoen. Bevat geen natuurrubber
• Uitstekende mechanische en chemische eigenschappen
• Blijft zeer soepel, ook in een koude omgeving
• aQl 1,5 (EN 374)
• lengte: 300 mm en dikte: 0,30 mm
• Kleur: groen
• maten: 6½-7 t/m 9½-10

Ansell VersaTouch 37-501 handschoen

3101 AJKL

Art.nr.: 1.90.351.00
• Handschoen met nitril-coating
• Gevlokte katoenen drager
• open manchet laat de lucht circuleren om de hand koel te houden
• Uitstekend bestand tegen veel oplosmiddelen en chemicaliën op basis 

van olie
• Soepele en comfortabele handschoen met grote beweeglijkheid
• aQl 0,65 (EN 374)
• lengte: 330 mm en dikte: 0,42 mm
• Kleur: blauw
• maten: 6½ t/m 10½

Ansell Sol-knit handschoen

4111 x1xxxx

39-124, lengte 350 mm - Art.nr.: 1.90.394.00
• Handschoen met nitril-coating
• interlock katoenen drager
• Deze erg stevige handschoen biedt een optimaal gebruikscomfort 

dankzij haar natuurlijke vorm
• De superieure beweeglijkheid en de goede grip op natte en droge 

voorwerpen dragen bij tot de veiligheid van de gebruiker en uiteindelijk 
tot de productiviteit

• aQl 1,0 (EN 374)
• Kleur: groen
• maten: 7 t/m 10

39-122, 
lengte 310 mm

art.nr.: 1.90.392.00

Ansell Sol-Vex 37-900 handschoen

4102 AKL

Art.nr.: 1.90.377.00
• Handschoen met nitril-coating
• Gevlokte drager
• De ontwikkelde nitrilfolie is sterker en biedt een hogere chemische 

weerstand
• Presteert in permeatietests beter dan alle bestaande nitrilhandschoenen
• De volledige productie wordt getest: elke handschoen wordt 

onderworpen aan een lektest en op defecten gecontroleerd voor de 
verzending

• De gegarandeerde productkwaliteit betekent dat de handschoenen in 
volle vertrouwen kunnen worden gebruikt in gevaarlijke situaties

• aQl 0,065 (EN 374)
• lengte: 380 mm en dikte: 0,425 mm
• Kleur: rood
• maten: 7 t/m 11

catalogus2016_1.indd   65 11-04-17   16:07



HANDSCHoENEN oLIE- EN/oF CHEMISCH BESTENDIG - Nitril

66ARM- EN HANDBESCHERMING

Mapa ultranitril handschoen

4101
492

4102
493

AJKL

492, lengte 320 mm, dikte 0,38 mm - Art.nr.: 1.88.492.00
• Handschoen met nitril-coating
• Gevlokte drager
• recht manchet
• Goede grijpvastheid op gladde voorwerpen, dankzij de reliëftextuur
• Goede mechanische weerstand en langdurige chemische bescherming
• aQl 0,65 (EN 374) (Ultranitril 493: aQl 1,5)
• Kleur: groen
• maten: 6 t/m 11 (Ultranitril 493 leverbaar vanaf 8 t/m 10) 

493, lengte 390 mm, 
dikte 0,55 mm

art.nr.: 1.88.493.00*

Mapa Stansolv Ak-22 381 handschoen

3121 AJKL x1xxxx

Art.nr.: 1.88.381.00
• Handschoen met nitril-coating
• Katoenen drager
• Extreem soepel, dankzij de unieke mapa Professionnel multi-lagen 

methode
• reliëftextuur voor betere grijpvastheid op vochtige voorwerpen
• Verbeterd comfort en thermische isolatie, dankzij de katoenvlokken 

voering
• textielversteviging 
• aQl 0,65 (EN 374)
• lengte: 355 mm en dikte: 0,85 mm
• Kleur: groen
• maten: 7 t/m 11

kCL Camatril 730 handschoen

3001 AJL

Art.nr.: 1.95.730.00
• Handschoen met nitril-coating
• Gevlokte katoenen drager
• Goede vingergevoeligheid en temperatuurbestendigheid
• Uitstekende bestendigheid tegen vele gevaarlijke stoffen
• absoluut siliconenvrij en lakindifferent
• aQl 0,65 (EN 374)
• lengte: 310 mm en dikte: 0,4 mm
• Kleur: groen
• maten: 7 t/m 11

M-Safe Nitrile-Chem 41-200 
handschoen

4002 AJK

Art.nr.: 1.41.200.00
• Handschoen met nitril-coating
• Gevlokte katoenen drager
• De katoenvlokvoering optimaliseert het draagcomfort
• Bestand tegen vele oplosmiddelen
• aQl 1,5 (EN 374)
• lengte: 330 mm en dikte: 0,40 mm
• Kleur: groen
• maten: 7 t/m 11
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uvex profastrong NF33 handschoen

4101 AJKL

Art.nr.: 1.91.600.00*
• Handschoen met nitril-coating
• Gevlokte katoenen drager
• Deze nitril handschoen biedt bescherming bij de omgang met zuren,  

vet en oplossingsmiddelen
• Goede grip bij natte werkzaamheden
• Goede vingergevoeligheid
• aQl 4,0 (EN 374)
• lengte: 330 mm en dikte: 0,38 mm
• Kleur: groen
• maten: 7 t/m 10

uvex rubiflex S XG handschoen

3121 JKL

XG27B, lengte 270 mm - Art.nr.: 1.91.525.00
• Handschoen met speciaal NBr + XG-coating
• interlock katoenen drager
• Een lichte handschoen met innovatieve Xtra Grip technologie
• Combineert bescherming en grip met uitzonderlijk draagcomfort
• Goede weerstand tegen vet, mineraalolie en een groot aantal 

chemicaliën
• aQl 4,0 (EN 374)
• Dikte: 0,40 mm
• Kleur: zwart/blauw
• maten: 8 t/m 11

XG35B, lengte 350 mm
art.nr.: 1.91.530.00*

uvex rubiflex S handschoen

2121 JKL

NB40S, lengte 400 mm - Art.nr.: 1.91.520.00*
• Handschoen met NBr-coating
• interlock katoenen drager
• Goede weerstand tegen zuren, loog, mineraalolie, oplosmiddelen en 

een groot aantal chemicaliën
• Hoge waterdampabsorptie van de katoenen voering
• anatomisch gevormd en zeer flexibel
• aQl 4,0 (EN 374)
• Dikte: 0,40 mm (model NB80S is 0,50 mm)
• Kleur: groen
• maten: 8 t/m 11

NB35S, 
lengte 350 mm

art.nr.: 1.91.515.00*

NB27S, 
lengte 270 mm

art.nr.: 1.91.510.00*

NB80S, 
lengte 800 mm

art.nr.: 1.50.185.00

Ansell VersaTouch 37-520 handschoen

3101 JKL

Art.nr.: 1.90.353.00*
• Handschoen met nitril-coating
• Gevlokte katoenen drager
• Superieur verhoogd greepprofiel om voorwerpen veilig te manipuleren
• Uitstekend bestand tegen veel oplosmiddelen en chemicaliën op basis 

van olie
• aQl 0,65 (EN 374)
• lengte: 345 mm en dikte: 0,35 mm
• Kleur: blauw
• maten: 6½ t/m 10½
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Ansell Neotop 29-500 handschoen

3121 AKL

Art.nr.: 1.90.290.00
• Handschoen met neopreen/natuurrubberlatex-coating
• Gevlokte katoenen drager
• middelzware chemische bescherming gecombineerd met uitstekende 

soepelheid en gebruiksgemak
• ideaal voor gebruik in een koude omgeving, neopreen behoudt ook bij 

lage temperatuur zijn voortreffelijke elasticiteit
• Neopreensamenstelling. Beschermt tegen een hele reeks van zuren, 

bijtende stoffen, alcoholen en een groot aantal solvents
• Superieure soepelheid, bevat natuurrubber
• Zacht, comfortabel en absorberend
• aQl 0,65 (EN 374)
• lengte: 300 mm en dikte: 0,75 mm
• Kleur: zwart
• maten: 7 t/m 11

Ansell Scorpio 09-922/09-924/ 
09-928/09-430 handschoen

3121 AKL

09-922, lengte 300 mm - Art.nr.: 1.90.095.10
• Handschoen met neopreen-coating
• Jersey katoenen drager
• Beschermt tegen een hele reeks oliën, zuren, bijtende producten, 

alcoholen en talrijke oplosmiddelen
• Comfortabele, anatomisch gevormde handschoen
• Gladde afwerking
• aQl 1,0 (EN 374)
• Kleur: zwart
• maten: 10

09-924,  
lengte 350 mm

art.nr.: 1.90.096.10

09-928,  
lengte 450 mm

art.nr.: 1.90.097.10

09-430,  
lengte 800 mm

art.nr.: 1.90.098.10

Ansell Scorpio 08-352/08-354 
handschoen

3121 AKL

08-352, lengte 300 mm - Art.nr.: 1.90.082.00
• Handschoen met neopreen-coating
• interlock katoenen drager
• 100% vloeistofdicht
• Zachte, meebewegende interlock voering zonder naden in het werkvlak
• Uitstekende greep op natte materialen
• Geruwd
• aQl 1,0 (EN 374)
• Kleur: groen
• maten: 8 t/m 10

08-354,  
lengte 350 mm

art.nr.: 1.90.084.00*

kCL Camapren 720 handschoen

1111 AKL

Art.nr.: 1.95.720.00
• Handschoen met chloropreen/neopreen-coating met natuurlatex 

binnenlaag
• Gevlokte katoenen drager
• Stretchboord
• Goede vingergevoeligheid
• Goede grip bij vette en olieachtige delen
• Grote flexibiliteit bij lage temperaturen
• aQl 0,65 (EN 374)
• lengte: 300 mm en dikte: 0,65 mm
• Kleur: zwart
• maten: 7 t/m 11
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Mapa Technic 420/450 handschoen

3121 AJKL

420, lengte 310 mm - Art.nr.: 1.88.420.00
• Handschoen met neopreen-coating met natuurlatex binnenlaag
• Voorzien van gevlokte katoenen drager
• recht manchet
• Goede grijpvastheid dankzij de geprofi leerde textuur
• Bijzonder soepele handschoen met bewegingsvrijheid voor standaard 

chemische bescherming
• aQl 0,65 (EN 374)
• Dikte: 0,75 mm
• Kleur: zwart
• maten: 6 t/m 10 

450, lengte 410 mm
art.nr.: 1.88.450.00

Mapa Technic 401 handschoen 

2110 AKL

Art.nr.: 1.88.401.00
• Handschoen met neopreen-coating met natuurlatex binnenlaag
• Gevlokte katoenen drager
• recht manchet
• Goede grijpvastheid op gladde voorwerpen, dankzij de reliëftextuur
• tactiele gevoeligheid voor lichte chemische bescherming
• aQl 0,65 (EN 374)
• lengte: 310 mm en dikte 0,55 mm
• Kleur: zwart
• maten: 7 t/m 10 

M-Safe Neo-Chem 41-090 handschoen 

3121 AKL

Art.nr.: 1.41.090.00
• Handschoen met neopreen-coating 
• Gevlokte katoenen drager
• Geschikt voor werk bij natte werkomstandigheden
• Goede mechanische en chemische weerstand
• ideaal voor gebruik in een koude omgeving: neopreen behoudt ook bij 

lage temperatuur zijn voortreffelijke elasticiteit
• aQl 1,5 (EN 374)
• lengte: 300 mm en dikte: 0,66 mm
• Kleur: zwart
• maten: 8 t/m 11 
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kCL Vitoject 890 handschoen

3101 DFG

Art.nr.: 1.95.890.00*
• Handschoen met viton-coating
• rolrand
• Gladde afwerking
• Gepoederd
• Zeer goede bestendigheid tegen agressieve en giftige stoffen
• Zeer hoge gasdichtheid
• Zeer goede temperatuurbestendigheid
• Hoog ozon en UV bestendigheid van het materiaal
• ruime pasvorm maakt het dragen van een onderhandschoen mogelijk 

(hittebescherming)
• opnieuw te gebruiken door een speciaal reigingsprocede bij bepaalde 

chemische stoffen (na advies van het KCl laboratorium)
• te combineren met chemische pakken
• Goede bestendigheid tegen polycyclische aromatische koolwaterstof
• aQl 0,65 (EN 374)
• lengte: 350 mm en dikte: 0,7 mm
• Kleur: zwart
• maten: 8 t/m 11

Ansell ChemTek 38-628 handschoen

2101 DFL

Art.nr.: 1.90.156.00*
• Handschoen met viton/butylpolymeer-coating
• maximale bescherming tegen gevaarlijke chemicaliën
• Biedt de hoogste weerstand tegen de meest agressieve chemicaliën, 

zonder in te boeten aan vingergevoeligheid of comfort
• Biedt superieure bescherming tegen alifatische, gehalogeniseerde 

en aromatische koolwaterstoffen (benzeen, tolueen, xyleen) en 
geconcentreerde minerale zuren

• Handschoen is verrassend soepel en biedt daardoor uitmuntende 
vingergevoeligheid

• Een natuurlijke, gebogen, ergonomische vorm en een zacht oppervlak
• Ze zijn gemakkelijk aan te trekken en bieden een vaste greep
• Ze bevatten geen latexproteïnen, zodat er voor latexallergie geen 

gevaar is
• Gerolde boord en gladde afwerking
• aQl 1,5 (EN 374)
• lengte: 350 mm en dikte: 0,70 mm
• Kleur: zwart
• maten: 9 en 10

Ansell Barrier 02-100 handschoen

ABC

Art.nr.: 1.90.021.00*
• Chemisch bestendige coating (HPPE gelamineerde film)
• anatomisch en ergonomisch gevormd
• Een coating uit vijf lagen voor chemische weerstand tegen een zeer 

uitgebreide reeks chemicaliën
• Handschoenen die zonder bijkomende handschoen gedragen worden, 

bieden een grote flexibiliteit en gevoeligheid
• Bij toepassingen die een groter gevaar voor lichamelijk letsel inhouden, 

draagt men de handschoenen beter als voering onder zwaardere nitril, 
neopreen of PVC-handschoenen

• 100% geïnspecteerd. Elke handschoen ondergaat een luchtdruktest
• Poedervrij
• Gladde afwerking
• aQl 0,062 (EN 374)
• lengte: 395 mm en dikte: 0,062 mm
• Kleur: wit
• maten: 6 t/m 11

Ansell PVA 15-554 handschoen

3121 BCD

Art.nr.: 1.90.154.00
• De coating van polyvinylalcohol presteert beter dan de meeste andere 

types chemisch bestendige handschoenen
• Geschikt zijn voor de behandeling van sterke organische oplosmiddelen
• reageert vrijwel niet in aanraking met aromatische en chloorhoudende 

oplosmiddelen
• anatomisch gevormde, comfortabele handschoenen met voorgebogen 

vingers en vrijstaande duim. Gemakkelijker te manipuleren en minder 
vermoeiend om dragen

• Zachte tricot voering in twee delen. Beschermt de hand en slorpt 
transpiratie op

• Kaphandschoen met gladde afwerking en interlockkatoen voering
• antistatisch volgens EN 1149
• oPGELET! Deze handschoen NIET gebruiken in water of met 

waterhoudende oplosmiddelen
• aQl 1,0 (EN 374)
• lengte: 355 mm
• Kleur: rood
• maten: 9 en 10
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uvex profabutyl B05R handschoen

2010 BIK

Art.nr.: 1.91.630.00*
• Handschoen met butyl-coating
• Deze uit 100% butylrubber vervaardigde handschoen biedt met name 

een goede bescherming tegen esters en ketonen
• Hoge mate van ondoordringbaarheid van waterdamp, gassen en  

giftige chemicaliën
• Buigzaam, ook bij lage temperaturen een goed gripgevoel
• Butylrubber heeft een hoge bestendigheid tegen polaire verbindingen 

zoals esters, ketonen, aldehyde, amine, verzadigde zoutoplossingen, 
alsmede zuren en logen

• Butyl is NiEt bestand tegen olie, vet, alifatische en aromatische 
koolwaterstoffen en chloorkoolwaterstoffen

• Deze niet gevoerde handschoen met een coating van broombutyl  
heeft een manchet, is van naadloze lagen voorzien en heeft een 
oprolbaar boord

• aQl 4,0 (EN 374)
• lengte: 350 mm en dikte: 0,50 mm
• Kleur: zwart
• maten: 8 t/m 11

Ansell ChemTek handschoen

1000
38514

2010
38520

BIK

38-520, dikte 0,50 mm - Art.nr.: 1.90.157.00*
• Handschoen met butylpolymeer-coating
• Biedt de hoogste weerstand tegen de meest agressieve chemicaliën
• Soepel en uitmuntende vingergevoeligheid
• Ze zijn gemakkelijk aan te trekken en bieden een vaste greep
• Gerolde boord en ruwe afwerking
• aQl 1,5 (EN 374)
• lengte: 350 mm
• Kleur: zwart
• maten: 7 t/m 11

38-514, 
dikte 0,35 mm

art.nr.: 1.90.158.00*

kCL Butoject 897 handschoen

2000 BCI

Art.nr.: 1.95.897.00*
• Handschoen met butyl-coating
• rolrand
• Geruwd
• Gepoederd
• Voldoet aan de eisen van de te ontwerpen norm EN 16350 voor 

veiligheidshandschoenen tegen electrostatische risico‘s, type a
• Goede houdbaarheid
• Goede grip door geruwd oppervlak
• Biedt bescherming bij bijzonder fijngevoelige werkzaamheden
• Zeer goede bescherming voor bijzonder gevaarlijke chemicaliën
• Goed draagcomfort
• Zeer goede temperatuurflexibiliteit
• Goede mechanische eigenschappen
• Goede gasdichtheid
• aQl 0,65 (EN 374)
• lengte: 360 mm en dikte: 0,47 mm
• Kleur: zwart
• maten: 7 t/m 11

kCL Butoject 898 handschoen

0010 BCI

Art.nr.: 1.95.898.00
• Handschoen met butyl-coating
• rolrand
• Glad
• Gepoederd
• Zeer goede bescherming voor bijzonder gevaarlijke chemicaliën
• Zeer goede temperatuurflexibiliteit
• Goede mechanische eigenschappen
• Goede gasdichtheid
• Goede houdbaarheid
• Geproduceerd d.m.v. vulkoject procédé
• Gasdicht (voldoet aan NaVo eisen)
• ruime pasvorm maakt het dragen van onderhandschoen mogelijk
• Hergebruik mogelijk door speciaal reinigingsprocédé bij bepaalde 

chemische stoffen
• aQl 0,65 (EN 374)
• lengte: 350 mm en dikte: 0,7 mm
• Kleur: zwart
• maten: 8 t/m 11
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HANDSCHoENEN LASWERkZAAMHEDEN - miG/maG-laSSEN

Ansell ActivArmr WorkGuard 43-216 
lashandschoen

3243 413x4x Type A

Art.nr.: 1.89.416.00*
• Gemaakt van slijtagevast leder, met een palmversteviging voor 

meer schuurweerstand. De naden in Kevlar zijn versterkt met stukjes 
koeienhuid

• ideaal voor talrijke en zeer diverse toepassingen die thermische 
bescherming vereisen, met superieure duurzaamheid en goede 
bescherming tegen snijden, perforaties en schuren

• Comfortabel om te dragen door de zachte jerseyvoering van de palm en 
de manchet in denimkatoen

• Kleur: geel
• maten: 9 t/m 11

M-Safe Premium Welder 53-800 
lashandschoen

4244 413244 Type A

Art.nr.: 1.53.800.00
• Gemaakt van soepel rundnerf en rundsplitleder met een verlengde kap
• totale lengte 40 cm
• 5-vinger model
• Gepolsterde palm voor meer comfort en bescherming en een 

palmversterking
• ingezette ("Keystone") duim voor maximale anatomische vorming
• Handschoen geheel kevlar gestikt
• Uitgevoerd met een zware molton voering
• ook geschikt voor elektrode laswerkzaamheden
• Kleur: naturel/bruin
• maten: 10 en 11

Lashandschoen van rood splitleder met 
kevlar garen gestikt en lange kap

4143 Type A

Art.nr.: 1.53.122.20
• Gemaakt van splitleder
• Kevlar garen gestikt
• molton gevoerd
• 5-vinger model
• Extra lange kap (totaallengte handschoen: 55 cm)
• ook geschikt voor elektrode laswerkzaamheden
• Kleur: rood
• maat: 10

Lashandschoen van rood splitleder

3244 413x4x Type A

5-vinger model met kevlar garen gestikt - Art.nr.: 1.53.122.00
• Gemaakt van splitleder
• molton gevoerd
• lengte handschoen: 35 cm
• ook geschikt voor elektrode laswerkzaamheden
• Kleur: rood
• maat: 10 

5-vinger model zonder 
Kevlar garen gestikt 
art.nr.: 1.53.110.00

3-vinger model zonder 
Kevlar garen gestikt 
art.nr.: 1.53.322.00
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HANDSCHoENEN LASWERkZAAMHEDEN - miG/maG-laSSEN HANDSCHoENEN LASWERkZAAMHEDEN - tiG-laSSEN

Lashandschoen van grijs 
schaapsnappa leder

2112 412231

Art.nr.: 1.53.740.15
• Gemaakt van geheel schaapsnappa leder
• 15 cm splitlederen kap
• 5-vinger model
• Geschikt voor zeer fijne laswerkzaamheden
• Kleur: grijs
• maten: 10 (1.53.740.15) en 11 (1.53.740.16)

Lashandschoen van grijs nerfleder

3x4x 413244

Art.nr.: 1.53.640.15
• Gemaakt van nerfleder
• 15 cm splitlederen kap
• 5-vinger model
• ook eventueel geschikt voor miG/maG-laswerkzaamheden
• Kleur: grijs
• maat: 10

Lashandschoen van grijs  
nerf-/splitleder

3x4x 413244

15 cm kap - Art.nr.: 1.53.540.15
• Palm en wijsvinger gemaakt van nerfleder
• rugzijde gemaakt van splitleder
• 5-vinger model
• ook eventueel geschikt voor miG/maG-laswerkzaamheden
• Kleur: grijs
• maat: 10 

 

8 cm kap
art.nr.: 1.53.540.00

Lashandschoen van grijs splitleder

4x4x 413244

Art.nr.: 1.53.150.15
• Gemaakt van splitleder
• 15 cm kap
• 5-vinger model
• ook eventueel geschikt voor miG/maG-laswerkzaamheden
• Kleur: grijs
• maat: 10
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HANDSCHoENEN LASWERkZAAMHEDEN - tiG-laSSEN

Ansell ActivArmr 43-217 
lashandschoen 

2121 41xx4x Type B

Art.nr.: 1.89.417.00*
• Geschikt voor tiG-lassen, om te slijpen en te solderen en voor 

metaalproductie en onderhoud
• Handschoen beschermt tegen hitte, vlammen, gensters en lasspatten
• Het 3-dimensionale duimontwerp verbetert aanzienlijk de beweeglijkheid 

voor nauwkeurige controle bij het lassen
• Het hoogwaardige volnerfl eer en de randen met para-amidegaren 

maken de handschoen duurzaam in het gebruik
• lange manchet in rundssplitleer beschermt de voorarmen
• Kleur: geel/wit
• maten: 9 t/m 11 

M-Safe Weld-Deer 53-847 
lashandschoen 

2111 412x4x

Art.nr.: 1.53.847.10
• Gemaakt van hertenleder
• 12 cm splitkap
• 5-vinger model
• Geschikt voor zeer fi jne laswerkzaamheden
• Kleur: geel/naturel
• maat: 10 

Lashandschoen van grijs geitenleder 

2122 412241

Art.nr.: 1.53.735.10
• Gemaakt van geitenleder
• Kevlar garen gestikt
• 10 cm splitlederen kap
• 5-vinger model
• Geschikt voor zeer fi jne laswerkzaamheden
• Kleur: grijs
• maat: 10 
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HANDSCHoENEN HITTEWERENDHANDSCHoENEN LASWERkZAAMHEDEN - tiG-laSSEN

Heatbeater 17 handschoen

2x4x 34xxxx

Lengte 300 mm - Art.nr.: 1.56.500.30
• Vloeistofdichte 5-vinger handschoen met een service temperatuur tot 600°C
• Contacttijd 19 sec. bij 500°C
• Handschoen is na confectie vloeistofdicht gecoat
• De handschoen mag niet worden gewassen
• Gebruikte materialen palmzijde: iHr gecoat Para-aramide weefsel en 

light duty Para-aramide vilt
• Gebruikte materialen rugzijde: iHr gecoat Para-aramide en light Duty 

Para-aramide vilt
• Kleur: zilvergrijs
• maat: 10

lengte 400 mm
art.nr.: 1.56.500.40

Heatbeater 8 handschoen

2x4x 44xx34

Lengte 300 mm - Art.nr.: 1.56.590.30
• robuuste 5-vinger handschoen met een service temperatuur tot 900°C
• Contacttijd 27 sec. bij 500°C
• De handschoen heeft een goede resistentie tegen lasspatten en 

gesmolten metaalspatten
• De handschoen mag niet worden gewassen
• Gebruikte materialen palmzijde: iHr gecoat glasweefsel, Volumineus 

glasweefsel en light duty Para-aramide vilt en materialen rugzijde:  
iHr gecoat glasweefsel en light duty Para-aramide vilt

• Kleur: zilvergrijs
• maat: 10

lengte 400 mm
art.nr.: 1.56.590.40

Heatbeater 2 handschoen

1244 43xxxx

Lengte 320 mm - Art.nr.: 1.56.380.30
• Comfortabele handschoen met een service temperatuur tot 600°C
• Contacttijd 14 sec. bij 500°C, 19 sec. bij 350°C en 26 sec. bij 250°C
• 5-vinger handschoen geheel vervaardigd uit heavy duty Para-aramide vilt
• De handschoen heeft een goede mechanische resistentie en heeft tevens 

een goede snijbestendigheid en perforatiebestendigheid
• materialen palmzijde: Heavy duty Para-aramide vilt en light Duty  

Para-aramide vilt en materialen rugzijde: Heavyduty Para-aramide vilt
• Kleur: geel
• maat: 10

lengte 420 mm
art.nr.: 1.56.380.40

Heatbeater 12 handschoen

2x4x x3xxxx

Lengte 300 mm - Art.nr.: 1.56.440.30
• Soepele, goed isolerende 5-vinger handschoen met een service 

temperatuur tot 600°C
• Contacttijd 11 sec. bij 500°C, 15 sec. bij 350°C en 21 sec. bij 250°C
• De handschoen heeft een goede isolatiewaarde voor een handschoen 

met grote souplesse
• Geadviseerd wordt de handschoen niet te wassen
• Gebruikte materialen palm- en rugzijde: Para-aramide lussenbreisel en 

geruwd viscose breisel
• maat: 10

lengte 400 mm
art.nr.: 1.56.440.40
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HANDSCHoENEN HITTEWEREND

Mapa Temp-Dex 720 handschoen 

4343 x2xxxx

Art.nr.: 1.88.720.00*
• Handschoen met nitril-coating
• Coating met puntreliëf op de palm en de vingers
• Naadloze textielversteviging van aramidevezels
• Behendigheid en weerstand tegen snijden, voor optimale thermische 

bescherming
• maximale aanbevolen temperatuur: 250°C
• Kleur: zwart/oranje
• maten: 7, 9 en 11 

Heatbeater 18 handschoen 

3x3x 44xxxx

Lengte 300 mm - Art.nr.: 1.56.700.30
• Gealuminiseerde Cryogeen handschoen met een service temperatuur 

van -180°C tot 600°C
• Contacttijd 21 sec. bij 500°C
• 5-vinger handschoen vervaardigd uit hoogwaardig gealuminiseerd 

Para-aramide weefsel
• Biedt bescherming waar ontsnappend vloeibaar stikstof onder druk 

vrijkomt in gasvorm, maar mag niet worden ingezet om te werken in 
vloeibaar stikstof en mag niet worden gewassen

• Kleur: zilvergrijs
• maat: 10 

lengte 400 mm
art.nr.: 1.56.700.40*

lengte 450 mm
art.nr.: 1.56.700.45*

Ansell Crusader Flex handschoen 

2241 2241B x2xxxx

42-474, lengte 330 mm - Art.nr.: 1.90.421.00
• Handschoen met nitril-coating
• Polyester/ongewoven polyester/katoenen drager 
• Uitstekende bescherming en comfort bij gematigde hitte
• ontwikkeld om hete voorwerpen (tot 180°C) kortstondig te manipuleren
• Hoge bescherming tegen snijden, schuren en  kleine verwondingen
• Betere greep op droge en geoliede oppervlakken
• Comfortabel en soepel, transpiratie-absorberende binnenzijde in 

ongeweven vilt
• Kleur: grijs
• maten: 8 t/m 10 

42-445, 
lengte 240 mm

art.nr.: 1.90.420.00*
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HANDSCHoENEN HITTEWERENDHANDSCHoENEN HITTEWEREND

Rostaing Fighter 4BkV 
brandweerhandschoen 

3243 4131xx

Art.nr.: 1.56.483.00*
• Soepel vlamwerend rundnerfl eder 1 mm
• Gestikt met Kevlar garen
• Kevlar/katoenen binnenvoering
• Waterdicht, ademend Porelle membraam tussen leer en de voering
• Kevlar tricot manchet van 8 cm
• Extra duim/wijsvinger versterking, handrugversterking en polsversterking
• Kleur: zwart
• maten: 6 t/m 12 

Rostaing QW25BkVMAA 
brandweerhandschoen 

3232 4131xx

Art.nr.: 1.56.482.00
• Vlamwerend rundnerfl eder, gestikt met Kevlar garen
• Kevlar katoenen binnenvoering
• Waterdicht, ademend Porelle membraan tussen het leer en de voering
• Kevlar tricot gebreid manchet, lengte 7 cm
• Extra knokkelbescherming en extra bescherming op de binnenhand
• Elastische band op de handrug
• Kleur: zwart
• maten: 8 t/m 12 

Mapa Temp-Dex 710 handschoen 

4111 x1xxxx

Art.nr.: 1.88.710.00
• Handschoen met nitril-coating
• Coating met puntreliëf op de palm en de vingers
• Naadloze textielversteviging
• Hoge behendigheid en thermische bescherming
• maximale aanbevolen temperatuur: 125°C
• Kleur: zwart/fl uo geel
• maten: 7, 9 en 11 
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HANDSCHoENEN kouDEBESTENDIG

Showa 451 handschoen

2241 010

Art.nr.: 1.11.599.00
• Handschoen met natuurlijke latex-coating
• acryl/katoen/polyester drager 
• Elastische rand
• Volledig ruw oppervlak
• Een comfortabele, soepele, slijtvaste handschoen die zeer aangenaam  

is om te dragen bij koud weer
• Beschermt de hand in vochtige omgevingen of tegen agressieve 

detergenten of alcoholen
• ademende handrug om transpireren te verminderen
• Geen irritatie door naden die in contact komen met de huid
• minder snel vuil wordende kleur
• Kleur: donkergrijs/grijs
• maten: 7 (S) t/m 10 (Xl)

M-Safe Coldgrip 47-180/47-185 
handschoen

2231 x1x

47-180, zwart/grijs - Art.nr.: 1.47.180.00
• Handschoen met latex-coating
• Polyamide drager 
• Handschoen met gebreide grijze drager en een geruwde latex coating 

houdt de lichaamswarmte vast waardoor de handschoen uitstekend kan 
worden ingezet bij lage temperaturen

• Uitstekende grip in droge en natte omstandigheden
• De gele fluo kleur van model Hi-Viz 47-185 biedt een uitstekende 

zichtbaarheid
• maten: 8 t/m 11

Hi-Viz 47-185, 
blauw/fluo geel

art.nr.: 1.47.185.00

M-Safe Maxx-Grip Winter 47-270 
handschoen

1221 01x

Art.nr.: 1.47.270.00
• Handschoen met latex foam-coating
• acryl drager 
• Comfortabele werkomstandigheden bij lage temperaturen
• latex foam gecoate palm, waardoor de handschoenen uitstekende 

grip hebben, zelfs in de aanwezigheid van vloeistoffen, ze houden de 
flexibiliteit en zachtheid

• anatomisch gevormd, waardoor goede pasvorm
• De oranje fluo kleur biedt een uitstekende zichtbaarheid
• Kleur: grijs/fluo oranje
• maten: 9 en 10

oXXA X-Grip-Thermo 51-850 
handschoen

2242 010

Art.nr.: 1.51.850.00
• Handschoen met latex foam-coating
• acryl drager 
• De X-Grip-thermo is met zijn naadloos gebreide drager uitermate 

geschikt voor werkzaamheden in koude omgevingen
• De geruwde voering is zacht en comfortabel en houdt uw handen warm
• Handschoenen hebben uitstekende grip, zelfs in de aanwezigheid van 

vloeistoffen, oliën en/of vetten
• Gebreide polsmanchet zorgt voor goede pasvorm
• Zeer goede ventilatie aan rugzijde hand wat zorgt voor een goede 

absorptie van de transpiratie
• De oranje fluo kleur biedt een uitstekende zichtbaarheid
• Kleur: grijs/fluo oranje
• maten: 8 t/m 11
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HANDSCHoENEN kouDEBESTENDIGHANDSCHoENEN kouDEBESTENDIG

uvex unilite thermo HD handschoen

3231 12x

Art.nr.: 1.91.045.00
• Handschoen met PVC-coating
• Nylon drager
• Handschoen onderscheidt zich door de extreem duurzaam PVC-coating 

die een uitstekende grip biedt
• Goede droge en natte grip
• Zeer flexibele handschoen
• De voering van katoen (badstof) en acryl aan de binnenzijde zorgt  

voor een goede koude isolatie
• Kleur: zwart/fluo oranje
• maten: 8 t/m 11

uvex unilite thermo plus handschoen

3231 010

Art.nr.: 1.91.040.00
• Handschoen met HPt (Hydropellent technology) coating
• Polyamide/elasthaan drager
• Deze koude beschermende handschoen beschikt over een extreem 

robuuste coating die flexibel blijft bij koude temperaturen
• De voering van acryl en wol aan de binnenzijde zorgt voor een hoog 

draagcomfort
• Kleur: zwart
• maten: 8 t/m 10

M-Safe Maxx-Grip Winter 47-280 
handschoen

1231 010

Art.nr.: 1.47.280.00
• Handschoen met latex foam-coating
• acryl drager
• Handschoen houdt de lichaamswarmte vast waardoor de handschoen 

uitstekend kan worden ingezet bij lage temperaturen
• ¾ gedompelde palm, waardoor de handschoen uitstekende grip heeft, 

zelfs in de aanwezigheid van vloeistoffen, ze houdt de flexibiliteit en 
zachtheid

• anatomisch gevormd, waardoor een goede pasvorm
• Kleur: zwart
• maten: 9 en 10

oXXA X-Frost 51-860 handschoen

3232 020

Art.nr.: 1.51.860.00
• Handschoen met HPt (Hydropellent technology) coating
• Nylon drager en acryl voering
• De ¾ HPt-coating biedt naast knokkelbescherming een uitstekende 

flexibiliteit en zachtheid en zorgt ervoor dat de handschoen een 
uitstekende grip heeft in zowel droge als vochtige omstandigheden

• De X-frost 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
• Zowel de drager als de coating zijn waterafstotend
• Gebreid polsmanchet zorgt voor goede pasvorm
• Zeer soepele en flexibele handschoen, ook bij lage temperaturen
• Kleur: zwart/grijs
• maten: 8 t/m 11
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HANDSCHoENEN kouDEBESTENDIG

Ansell Polar Grip 23-700 handschoen 

4221 211

Art.nr.: 1.90.238.00
• Handschoen met PVC-coating
• Polyurethaan/nylon/katoenen drager
• Een robuuste winterhandschoen die langer meegaat dan leder, water 

afstoot, bestand is tegen zout en chemicaliën en de handen echt warm 
houdt

• isolatie uit polyurethaanschuim voor extra warmte en comfort
• PVC-coating met geruwde afwerking biedt een ongeëvenaarde greep op 

natte en gladde oppervlakken
• Kleur: fl uo oranje
• maten: 9 en 10  

M-Safe Cold-Grip 47-410 handschoen 

4121 121 AJL

Art.nr.: 1.47.410.00
• Handschoen met PVC-coating
• Zachte naadloze binnenvoering
• Koudebestendig tot ca -20°C
• lengte: 300 mm
• Kleur: rood
• maten: 9 en 10  

Mapa Temp-Ice 700 handschoen 

3222 02x

Art.nr.: 1.88.700.00
• Handschoen met nitril-coating
• textiel drager
• Uitstekende grip bij hanteren van natte onderdelen
• Handschoen met speciale ¾ gecoate nitril-coating (Grip & Proof) en 

tricot manchet
• De handschoen blijft droog tijdens werkzaamheden in natte 

omstandigheden dankzij de waterdichtheid en waterafstotende 
eigenschap op de strategische plaatsen van de handschoen

• Dankzij de isolerende textieldrager is de temp-ice 700 ideaal voor 
werkzaamheden in een omgeving tot -10°C met behoud van comfort en 
vingergevoeligheid

• Kleur: zwart/blauw
• maten: 7 t/m 10 
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kCL IceGrip 691 handschoen 

2121 120

Art.nr.: 1.95.691.00
• Handschoen met PVC-coating
• Nylon drager
• Verwarmende binnenvoering uit thinsulate
• Koudebescherming tot -50°C, ideaal voor in koelhuizen
• Zeer goed draagcomfort
• Extreem goed mechanisch te belasten
• Goede grip door nerven en fi jn geprofi leerd oppervlak
• Vocht afstotend
• Kleur: zwart/blauw
• maten: 7 t/m 11 

Ansell Winter Monkey Grip 
handschoen 

3121 3121B 111

23-191, tricot manchet - Art.nr.: 1.90.233.00
• Handschoen met PVC-coating
• Jersey katoenen drager
• Houdt de handen warm, droog en beschermd tegen schuren
• De PVC-coating stoot olie en vetten af en blijft soepel bij lage 

temperaturen
• Uitstekende greep
• antistatisch volgens EN 1149
• Kleur: bruin
• maten: 10 en 11 

23-193, 
veiligheidsmanchet

art.nr.: 1.90.234.00

Showa 460 handschoen 

3221 121

Art.nr.: 1.47.470.00
• Handschoen met PVC-coating
• Katoenen drager met vaste acrylvoering
• Volledige coating, extra coating over hele hand
• "topstitch" rand
• Volledig ruw oppervlak
• Sluit de hand af en beschermt tegen chemicaliën, blijft soepel, tot een 

buitentemperatuur van -20°C
• ondoordringbaar voor werken in vochtige of vettige omgevingen, 

waardoor u voorwerpen veilig kunt vastgrijpen
• oppervlak zorgt voor tastzin en betere grip
• Kleur: oranje
• maten: 8 t/m 10  
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HANDSCHoENEN kouDEBESTENDIG

M-Safe knucklehead X10T handschoen 

3122 110

Art.nr.: 1.60.030.00
• Handschoen is gemaakt van het slijtvaste armor Skin
• De warme 3m thinsulate voering maakt deze handschoen ideaal bij 

werkzaamheden onder koude omstandigheden
• De handschoen is waterproof (vergelijkbaar met een ski-handschoen)
• PVC antislip pads op de vingertoppen en de duim
• Neopreen pads op de palm voor het dempen en absorberen van 

schokken
• thermoplastic rubber bescherming vingers en rugzijde hand
• De absorberende badstof aan de zijkant van de duim is ideaal voor het 

wegvegen van transpiratie op het voorhoofd
• De voorgevormde vingers volgen de natuurlijke contouren van de hand. 

Dit resulteert in een zeer comfortabele handschoen
• Uitstekende zichtbaarheid door contrasterende hi-viz kleuren
• Elastisch manchet
• Deze handschoen is ideaal voor in de offshore en olie- en chemie 

industrie
• Kleur: zwart/fl uo geel-oranje
• maten: 9 t/m 11 

oXXA X-Mech-615 Thermo 
handschoen 

3122 11x

Art.nr.: 1.51.615.00
• Handschoen is gemaakt van het slijtvaste armor Skin
• De warme 3m thinsulate voering maakt deze handschoen ideaal bij 

werkzaamheden onder koude omstandigheden
• De voorgevormde vingers volgen de natuurlijke contouren van de hand. 

Dit resulteert in een zeer comfortabele handschoen
• flexibele, ademende spandex rugzijde met ergonomisch geplaatste 

foam verstevigingen
• De nauwsluitende en elastische vormgeving zorgt ervoor dat de 

handschoen soepel aan en uit gaat (slip-on)
• De fl uorescerende gele rugzijde verbetert de zichtbaarheid en is ideaal 

voor bijvoorbeeld wegwerkers
• Kleur: zwart/fl uo geel
• maten: 8 t/m 11 

oXXA X-Mech-605 Thermo 
handschoen 

3122 11x

Art.nr.: 1.51.605.00
• Handschoen is gemaakt van het slijtvaste armor Skin
• De warme 3m thinsulate voering maakt deze handschoen ideaal bij 

werkzaamheden onder koude omstandigheden
• De voorgevormde vingers volgen de natuurlijke contouren van de hand. 

Dit resulteert in een zeer comfortabele handschoen
• flexibele, ademende spandex rugzijde met ergonomisch geplaatste 

foam verstevigingen
• Velcro sluiting zorgt voor fl exibele pasvorm
• De combinatie van stoer design, geweldige bescherming en uitstekende 

pasvorm maken deze handschoen tot de ideale keuze
• Kleur: zwart
• maten: 8 t/m 11 

PVC 47-500 handschoen 

3121 121

Art.nr.: 1.47.500.00
• Handschoen met PVC-coating
• Jersey katoenen drager
• Gebreid tricot manchet
• Koudebestendig tot ca -20°C
• Waterdicht
• Kleur: fl uo oranje
• maten: 10  
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Meubellederen winterhandschoen

3123

Art.nr.: 1.47.190.00
• Handschoen is gemaakt van meubelleder
• Zware boa-voering
• 7 cm kap
• maten: 10 

Rundsplitlederen winterhandschoen 
met gele kap

4143 11x

Art.nr.: 1.47.040.00
• Handschoen is gemaakt van rundsplitleder
• Dikke foamvoering
• 7 cm kap
• Kleur: bruin/geel
• maat: 10

Nerflederen chauffeurshandschoen  
met flanel voering

3143 x10

Art.nr.: 1.47.150.00
• Handschoen gemaakt van rundnerfleder
• flanel gevoerd
• Elastisch manchet
• multifunctioneel inzetbaar
• Kleur: geel
• maten: 10 en 11

M-Safe Bald Eagle Winter 47-165 
handschoen

2111 11x

Art.nr.: 1.47.165.00
• Handschoen is voorzien van een premium varkensnerflederen palm
• De warme 3m thinsulate voering maakt deze handschoen ideaal bij 

werkzaamheden onder koude omstandigheden
• Blauwe stretch rugzijde
• Velcro sluiting
• Kleur: blauw/wit
• maten: 9 (m) t/m 12 (XXl)
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Rondgebreide acryl handschoen  
en polsmof

Rondgebreide acryl handschoen - Art.nr.: 1.14.372.00
• Gemaakt van 100% acryl
• Handschoen is met manchet
• Polsmof is zonder vingers
• Kleur: blauw
• maat: 10 

rondgebreide acryl 
polsmof

art.nr.: 1.14.371.00

Ansell VersaTouch Insulator 
handschoen

113x
78103

313x
78203

113XB
78103

313XB
78203

010

78-103 - Art.nr.: 1.90.786.00
• De voering in thermisch acryl zorgt voor zeer goede thermische isolatie 

om comfortabeler te werken
• Gebreide (10 gauge) handschoen met tricot manchet
• Handschoenen beschermen tegen snijden en vloeistoffen als ze worden 

gedragen onder de handschoenen die of tegen vloeistoffen, of tegen 
snijden beschermen

• latexvrij, geen risico op allergieën van type 1
• Kleur: blauw
• maten: 7 en 9

78-203, 
met PVC-noppen

art.nr.: 1.90.787.00

Ansell proFood Thermastat 78-110 
handschoen

214x 010 x1xxxx

Art.nr.: 1.90.784.00
• Gebreide (13 gauge) thermische handschoen met thermolite/spandex 

voering
• lichte, elastische thermische beschermingshandschoen voor de 

behandeling van koude voorwerpen
• Holle vezels bieden grotere isolatie en warmte
• Kan als volwaardige handschoen of als voering worden gedragen
• Uitsluitend gemaakt van stoffen die toegelaten zijn in een omgeving  

met voedingswaren
• Kleur: wit
• maten: 7 en 9

Ansell Therm-A-knit 78-101 
handschoen

214x 010 x1xxxx

Art.nr.: 1.90.783.00
• Gebreide (13 gauge) thermische handschoen met thermolite/ 

spandex voering
• lichte, elastische thermische beschermingshandschoen voor de 

behandeling van koude voorwerpen
• Holle vezels bieden grotere isolatie en warmte
• Kan als volwaardige handschoen of als voering worden gedragen
• De naadloze therm-a-Knit handschoenen veroorzaken geen 

ongemakken of irritatie
• Kleur: blauw
• maten: 7 en 9
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Ansell Electrician handschoen

EN IEC 60903

E016Y, geel, lengte 360 mm - Art.nr.: 1.89.907.00*
• Handschoen met natuurrubberlatex-coating
• isolerende handschoen voor elektriciens in 100% natuurrubber, 

ontworpen voor optimaal comfort, prestaties en veiligheid
• Gecertificeerd voor bescherming tegen zuren (Categorie a), ozon 

(Categorie Z) en zeer lage temperaturen (Categorie C)
• Klasse 0 geel beschermt tegen vlambogen van Klasse 1 volgens  

EN 61482-1-2
• maximale wisselspanning bij gebruik is 1.000 Volt
• maten: 8 t/m 11 

E014y, geel, 
lengte 280 mm

art.nr.: 1.89.905.00*

E014B, zwart, 
lengte 280 mm

art.nr.: 1.89.904.00*

E016B, zwart,
lengte 360 mm

art.nr.: 1.89.906.00*

Honeywell Electrosoft Latex 
handschoen

EN IEC 60903

CL0, werkspanning max. 1.000 Volt - Art.nr.: 1.59.591.00
• Handschoen met latex-coating
• De natuurlijke latexbasis biedt uitstekende di-elektrische eigenschappen
• moeten gedragen worden in combinatie met een geschikte lederen 

overhandschoen om mechanische bescherming te bieden
• licht gepoederde binnenzijde verhoogt het comfort
• Kleur: beige
• ook verkrijgbaar met werkspanning max. 26.500 Volt (model Cl3)  

en werkspanning max. 36.000 Volt (model Cl4)
• maten: 8 t/m 11 (model Cl00 vanaf  7)

Cl00, werkspanning 
max. 500 Volt

art.nr.: 1.59.590.00

Cl1, werkspanning 
max. 7.500 Volt

art.nr.: 1.59.592.00

Cl2, werkspanning 
max. 17.000 Volt

art.nr.: 1.59.593.00

Ansell Sensilite 48-130 handschoen

4131 4131A

Art.nr.: 1.90.491.00*
• Handschoen met PU-coating
• Nylon drager (15 gauge) met koolstofvezels
• Handschoen beschermt tegen de meeste elektrostatische ontladingen 

(ESD)
• De gebreide voering biedt soepelheid en beweeglijkheid, terwijl de 

extra koolstofvezels voor voordelige productbescherming zorgen
• Waarschuwing: handschoenen die beschermen tegen elektrostatische 

ontladingen isoleren de handen niet tegen elektrische stromen met hoge 
spanning

• Gebruik deze handschoenen niet om draden onder spanning te 
manipuleren of voor bescherming tegen elektrische stroom

• Kleur: wit/grijs
• maten: 6 t/m 11

Ansell HyFlex 11-100 handschoen

2131 2131A

Art.nr.: 1.90.100.00*
• Handschoen met nitril foam-coating
• Nylon drager (13 gauge) met geleidende vezels
• Voortreffelijk comfort en hoge productbescherming tegen elektrostatische 

ontladingen (ESD)
• Handschoenen zijn speciaal ontwikkeld voor de sector van de micro-

elektronica die elektrostatische ontladingen dient te vermijden
• Door de dunne uitvoering kunnen zeer kleine componenten beter 

worden gemanipuleerd
• De handschoenen zorgen ervoor dat objectoppervlakken niet 

gecontamineerd kunnen worden
• antistatisch volgens EN 1149
• Kleur: grijs
• maten: 6 t/m 11
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Neopreen glazenwassershandschoen 

Art.nr.: 1.47.200.00
• Handschoen is gemaakt van neopreen
• Velcro klittenbandsluiting
• Goede grip
• Koude isolerend
• Kleur: zwart/groen
• maten: 7, 9 en 10 

Eurofl ex Maliënkolder handschoen 

EN1082

Art.nr.: 1.50.890.00
• Gemaakt van roestvrijstaal vlechtwerk
• Een uitmuntende bescherming tegen snij- en steekongevallen door 

ringenvlechtwerk van chroomnikkelstaal
• De ringen zijn apart gelast en hebben een ringwijdte van 2,9 mm en 

een dikte van 0,55 mm
• De handschoenen zijn naadloos vervaardigd, zowel links als rechts 

draagbaar en goed te reinigen en daardoor zeer hygiënisch
• Hoge kwaliteit, volledig hygiënische polyester rubberband, 

huidvriendelijk en waterafstotend
• Duidelijke bandkleuren voor gemakkelijk en betrouwbare maat 

identifi catie
• flexibele, hygiënische en stabiele versterkingen voor alle manchetten
• afstandhouder volledig in vlechtwerk ingesloten en volledig gesloten 

bandkanaal in polsgebied
• ideaal voor slachthuizen en uitbeenders
• Per stuk verpakt
• Kleur: zilvergrijs
• maten: 6 t/m 11 

Honeywell Picguard handschoen 

4444

Art.nr.: 1.50.825.00*
• Deze onderhandschoen is bestand tegen naaldprikken en perforaties
• De Picguard werd ontworpen om problemen te vermijden 

tijdens manipulaties waarbij een werknemer in contact komt met 
injectienaalden, glasnaalden, glasscherven, mesjes of scherpe uiteinden 
van metaaldraad

• Dankzij de dunne wand is de Picguard onderhandschoen aangenaam 
om dragen

• Behoudt relatief goede vingergevoeligheid
• Beschermlaag uit een stuk
• Voering in polyester/viscose is warmteregulerend
• Gemaakt van polyurethaan met keramische coating en Coolmax 

polyester
• inclusief naamlabel en daardoor personaliseerbaar met naamopschrift
• Hanglusje
• Dikte: 0,5 mm
• Kleur: blauw/oranje
• maten: 8 t/m 10 

Ansell VibraGuard handschoen 

3221 3221B

07-112, volledig geïmpregneerd - Art.nr.: 1.90.072.00
• Nitril geïmpregneerde coating op Gelfoam-kussentjes
• Biedt weerstand tegen snijden, perforeren en schuren en ze stoot oliën 

en vet af
• Velcro sluiting
• model 07-112 is ideaal voor taken met trillingen op een frequentie 

boven 300 Hz en ontwikkeld om de trillingen te dempen
• model 07-111 met halve vingers maakt het veel gemakkelijker om 

elektrisch of pneumatisch gereedschap te hanteren
• Kleur: blauw (model 07-111 is blauw/wit)
• maten: 8 t/m 11 (model 07-111 t/m 10) 

07-111, 
geïmpregneerde palm
art.nr.: 1.90.071.00*

100% NITR I LE • CHEMICAL RESISTANT • AMBIDEXTROUS • LEVEL 5 DEXTERITY • LATEX FREE • POWDER FREE

✔ Auto-industrie  ✔ Land- en tuinbouw  ✔ Montage ✔ Voedingsindustrie ✔ Schoonmaak  ✔ Onderhoud  ✔ Algemeen gebruik

M-SAFE NITRIL GRIPPAZ HANDSCHOENEN

DEZE SUPERIEURE TWEEZIJDIG DRAAGBARE NITRIL HANDSCHOENEN BIEDEN U EEN ONGEËVENAARDE 
STERKTE, PASVORM EN UITSTEKENDE GRIP. DEZE GRIPPAZ HANDSCHOENEN HEBBEN EEN SPECIAAL 
SAMENGESTELDE ORGANISCHE FORMULE DIE ER VOOR ZORGT DAT DE HANDSCHOENEN EEN 
BIJZONDER HOGE SCHEURWEERSTAND HEBBEN EN DUURZAMER ZIJN IN OLIEACHTIGE OMGEVINGEN.

Speciale 
visschub 

structuur voor 
een uitstekende 
natte en droge 

greep

246BL

246OR

246BK
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100% NITR I LE • CHEMICAL RESISTANT • AMBIDEXTROUS • LEVEL 5 DEXTERITY • LATEX FREE • POWDER FREE

✔ Auto-industrie  ✔ Land- en tuinbouw  ✔ Montage ✔ Voedingsindustrie ✔ Schoonmaak  ✔ Onderhoud  ✔ Algemeen gebruik

M-SAFE NITRIL GRIPPAZ HANDSCHOENEN

DEZE SUPERIEURE TWEEZIJDIG DRAAGBARE NITRIL HANDSCHOENEN BIEDEN U EEN ONGEËVENAARDE 
STERKTE, PASVORM EN UITSTEKENDE GRIP. DEZE GRIPPAZ HANDSCHOENEN HEBBEN EEN SPECIAAL 
SAMENGESTELDE ORGANISCHE FORMULE DIE ER VOOR ZORGT DAT DE HANDSCHOENEN EEN 
BIJZONDER HOGE SCHEURWEERSTAND HEBBEN EN DUURZAMER ZIJN IN OLIEACHTIGE OMGEVINGEN.

Speciale 
visschub 

structuur voor 
een uitstekende 
natte en droge 

greep

246BL

246OR

246BK
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Ansell TouchNTuff 92-500/92-600/ 
92-605 handschoen

92605

92-600, ongepoederd, lengte 240 mm - Art.nr.: 1.90.926.00
• Door haar unieke "thin Nitrile technology" is deze handschoen 

gemakkelijk aan te trekken en biedt ze een stevige greep op natte en 
droge voorwerpen

• Gerolde boord
• Vingertoppen met reliëf (model 92-600 heeft een gladde afwerking)
• aQl 1,5 (EN 374)
• Dikte: 0,12 mm
• Verpakt per 100 stuks in een dispenser
• Kleur: groen
• maten: 6½-7 t/m 9½-10

92-605, ongepoederd, 
lengte 300 mm

art.nr.: 1.90.928.00

92-500, gepoederd, 
lengte 240 mm

art.nr.: 1.90.925.00

M-Safe 4520/4525/4530 nitril 
handschoen

4530, ongepoederd, dikte: 0,13 mm - Art.nr.: 1.44.530.00
• 100% latexvrij ten gunste van eventuele latexallergiën
• Beperkte chemische bestendigheid
• Geschikt voor de rechter- en linkerhand
• aQl 1,5 (EN 374)
• Gewicht: model 4530 is 7,0 gram, model 4525 is 3,8 gram en  

model 4520 is 5,0 gram
• Verpakt per 100 stuks in een dispenser
• Kleur: blauw
• maten: 7 t/m 11 (model 4525 is t/m 10)

4525, ongepoederd, 
dikte: 0,065 mm

art.nr.: 1.44.525.00

4520, gepoederd, 
dikte: 0,095 mm

art.nr.: 1.44.520.00

M-Safe 246 Nitril Grippaz handschoen

246Bk, zwart - Art.nr.: 1.44.550.00
• Speciale samengestelde organische formule die zorgt voor een 

bijzonder hoge scheurweerstand
• Zowel aan de binnen als buitenzijde voorzien van een speciale visschub 

structuur wat zorgt voor een uitstekende droge en natte grip
• Niet gepoederde tweezijdig draagbare handschoen met een strak 

manchet met rolrand
• lengte: 24 cm en dikte: 0,15 mm (6 mil)
• aQl 1,5 (EN 374)
• Verpakt per 50 stuks in dispenser
• maten: 7 t/m 12

246or, oranje
art.nr.: 1.44.560.00

246Bl, blauw
art.nr.: 1.44.570.00

M-Safe 306BL Nitril Grippaz 
handschoen

Art.nr.: 1.44.545.00
• De handschoenen hebben een speciale samengestelde organische 

formule die er voor zorgt dat de handschoenen een bijzonder hoge 
scheurweerstand hebben en uitstekend te gebruiken zijn in de gehele 
voedsel (verwerkende) industrie

• De handschoenen zijn tweezijdig draagbaar
• De handschoenen zijn zowel aan de binnen als buitenzijde voorzien 

van een speciale (gepatenteerde) visschub structuur wat zorgt voor een 
uitstekende droge en natte grip

• Geen problemen bij een eventuele latexallergie 
• De rolrand vergemakkelijkt het aantrekken en voorkomt scheuren
• De handschoenen hebben een betere pasvorm dan traditionele 

huishoudhandschoenen en zijn zeer comfortabel door de stretch formule
• Niet gepoederde handschoen
• aQl 1,5 (EN 374)
• lengte: 30 cm en dikte: 0,15 mm (6 mil)
• Verpakt per 50 stuks in een dispenser 
• Kleur: blauw
• maten: 7 t/m 12

catalogus2016_1.indd   88 11-04-17   16:08



HANDSCHoENEN DISPoSABLE - Nitril

ARM- EN HANDBESCHERMING89

HANDSCHoENEN DISPoSABLE - Nitril

Ansell MicroFlex 93-853 handschoen

Art.nr.: 1.90.942.00
• De lange manchet biedt de pols en arm extra bescherming in gevaarlijke 

omgevingen. De geavanceerde nitrilsamenstelling heeft een tot 3 keer 
hogere perforatieweerstand dan handschoenen voor eenmalig gebruik 
in latex of vinyl

• Door haar samenstelling beschikt de handschoen over 
antikleefeigenschappen, zodat ze niet kleeft aan plakband of andere 
hechtmiddelen en gebruikers efficiënter en sneller werken

• Het reliëf op de vingers zorgt voor een sterke, efficiënte greep voor 
uitstekende bescherming van de gebruikers

• Bevat geen natuurrubberlatex en is poedervrij om gebruikers te 
beschermen tegen allergieën, huidirritaties en een droge huid

• Gerolde boord
• Poedervrij
• aQl 0,65 (EN 374)
• lengte: 295 mm en dikte: 0,14 mm
• Verpakt per 50 stuks in een dispenser
• Kleur: blauw
• maten: 5½-6 t/m 11½-12

Ansell MicroFlex 93-852 handschoen

Art.nr.: 1.90.944.00
• De uitgesproken zwarte kleur verbergt vlekken en zorgt voor een 

contrasterende achtergrond, zodat lichter gekleurd materiaal opvalt
• Het ontwerp met volledig reliëf en de samenstelling zonder schuim 

garandeert de gebruiker een stevige greep op natte voorwerpen
• Bevat geen natuurrubberlatex en is poedervrij om gebruikers te 

beschermen tegen allergieën van type 1, huidirritaties en een droge 
huid

• antistatisch volgens EN 1149
• Nitril handschoen met reliëfoppervlak
• Gerolde boord
• Poedervrij
• aQl 1,5 (EN 374)
• lengte: 245 mm en dikte: 0,12 mm
• Verpakt per 100 stuks in een dispenser
• Kleur: zwart
• maten: 5½-6 t/m 9½-10

Ansell TouchNTuff 93-250 handschoen

Art.nr.: 1.90.941.00
• Handschoen van nitril met de ansell Grip technology
• Bevat geen natuurrubberproteïnes en beschermt daardoor tegen 

huidallergieën van type i
• Geen overdracht van siliconecontaminatie op het contactoppervlak
• De door ansell ontwikkelde zachte en duurzame samenstelling past 

uitstekend en maakt de handschoen uiterst comfortabel om langdurig te 
dragen

• Gerolde boord
• Poedervrij
• aQl 1,5 (EN 374)
• lengte: 245 mm en dikte: 0,12 mm
• Verpakt per 100 stuks in een dispenser
• Kleur: antraciet
• maten: 5½-6 t/m 9½-10

Ansell TouchNTuff 92-670/92-665 
handschoen

92-670, lengte 240 mm - Art.nr.: 1.90.927.00
• 100% nitril, geen was, siliconen of weekmakers
• Poedervrij
• reliëfafwerking van de vingertoppen, daardoor betere greep
• Gerolde boord, extra polsbescherming en voortreffelijke pasvorm
• aQl 1,5 (EN 374)
• Dikte: 0,10 mm
• Verpakt per 100 stuks in een dispenser
• Kleur: lichtblauw
• maten: 6½-7 t/m 9½-10

92-665, 
lengte 300 mm

art.nr.: 1.90.920.00*
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MICROFLEX® 93-260:  DE DUNSTE HANDSCHOEN 
VOOR EENMALIG GEBRUIK MET CHEMISCHE 
WEERSTAND

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of een van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking  
© 2017 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.
Voor de productiemethode van dit ontwerp met drie lagen is octrooi aangevraagd.

 Bestel gratis stalen op  
ansell.com/microflex93260

Maak kennis met de nieuwe handschoenen die voor een 
doorbraak in chemische handbescherming zorgt. Dankzij 
zijn innovatief ontwerp met drie lagen biedt de Microflex 
93-260 betrouwbare bescherming aan arbeiders die 
chemische stoffen hanteren. En omdat deze handschoen 
voor eenmalig gebruik de dunste met chemische 
weerstand is, doet ze veel meer dan beschermen: ze biedt 
ook het comfort, de beweeglijkheid en de gevoeligheid 
die arbeiders nodig hebben om productief te werken.  
Microflex 93-260. Meer dan bescherming.

sterk 
BESCHERMING 
TEGEN CHEMICALIËN
ongeëvenaard COMFORT

BUITENLAAG 
BESTAND TEGEN 
CHEMICALIËN

MIDDENLAAG 
BESTAND TEGEN 
ZUREN EN BASEN

BINNENLAAG 
VOOR GEMAKKELIJK 
AANTREKKEN

NIEU
W
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uvex u-fi t handschoen 

Art.nr.: 1.91.700.00*
• ongepoederde nitril handschoen
• Veilige bescherming tegen zuren, alkaliën en waterige zoutoplossingen. 

Siliconenvrije formule, ideaal voor mensen met allergieën
• Biedt voor lichte montage-activiteiten een betrouwbare bescherming 

tegen olie en verontreinigingen
• Goede grip
• Uitstekende pasvorm
• Zeer goede mechanische eigenschappen
• Siliconenvrij conform afdruktest
• aQl 1,5 (EN 374)
• Dikte: 0,10 mm
• Verpakt per 100 stuks in een dispenser
• Kleur: blauw
• maten: 7 t/m 10 

kCL Dermatril P 743 handschoen 

JKL

Art.nr.: 1.95.743.00
• ongepoederde nitril handschoen
• rolrand
• lange kap
• Verbeterde grip door geruwde vingertoppen
• Zeer goede vingergevoeligheid
• Scheurt niet snel
• Vrij van natuurlatex
• Bestendig tegen diverse sytostatica
• Handschoenoppervlak siliconenvrij
• aQl 0,65 (EN 374)
• Dikte: 0,20 mm
• Verpakt per 50 stuks in een dispenser
• Kleur: blauw
• maten: 6 t/m 11 

kCL Dermatril 740 handschoen 

Art.nr.: 1.95.740.00
• ongepoederde nitril handschoen
• rolrand
• Zeer goede vingergevoeligheid
• Scheurt niet snel
• Verbeterde grip door geruwde vingertoppen
• Vrij van natuurlatex
• Bestendig tegen diverse sytostatica
• Handschoenoppervlak siliconenvrij
• aQl 0,65 (EN 374)
• Dikte: 0,11 mm
• Verpakt per 100 stuks in een dispenser
• Kleur: blauw
• maten: 6 t/m 11 

Ansell MicroFlex 93-856 handschoen 

Art.nr.: 1.90.943.00
• Door de feloranje kleur zijn de handen zichtbaar in het halfdonker en 

op een grotere afstand, zodat in diverse omstandigheden veiliger kan 
worden gewerkt

• is langer bestand tegen talrijke industriële chemicaliën dan andere 
nitrilhandschoenen voor eenmalig gebruik

• De verlengde manchet van deze onderzoekshandschoen beschermt 
beter de zeer gevoelige zones van pols en onderarm

• Het reliëf op de vingers zorgt voor een sterke greep voor maximale 
bescherming van de gebruikers

• Poedervrij en vrij van natuurrubberlatex om te beschermen tegen type i 
allergieën, huidirritatie en droge huid

• Gerolde boord
• Poedervrij
• aQl 1,5 (EN 374)
• lengte: 270 mm en dikte: 0,13 mm
• Verpakt per 100 stuks in een dispenser
• Kleur: oranje
• maten: 6½-7 t/m 10½-11 

MICROFLEX® 93-260:  DE DUNSTE HANDSCHOEN 
VOOR EENMALIG GEBRUIK MET CHEMISCHE 
WEERSTAND

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of een van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking  
© 2017 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.
Voor de productiemethode van dit ontwerp met drie lagen is octrooi aangevraagd.

 Bestel gratis stalen op  
ansell.com/microflex93260

Maak kennis met de nieuwe handschoenen die voor een 
doorbraak in chemische handbescherming zorgt. Dankzij 
zijn innovatief ontwerp met drie lagen biedt de Microflex 
93-260 betrouwbare bescherming aan arbeiders die 
chemische stoffen hanteren. En omdat deze handschoen 
voor eenmalig gebruik de dunste met chemische 
weerstand is, doet ze veel meer dan beschermen: ze biedt 
ook het comfort, de beweeglijkheid en de gevoeligheid 
die arbeiders nodig hebben om productief te werken.  
Microflex 93-260. Meer dan bescherming.

sterk 
BESCHERMING 
TEGEN CHEMICALIËN
ongeëvenaard COMFORT

BUITENLAAG 
BESTAND TEGEN 
CHEMICALIËN

MIDDENLAAG 
BESTAND TEGEN 
ZUREN EN BASEN

BINNENLAAG 
VOOR GEMAKKELIJK 
AANTREKKEN

NIEU
W
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92ARM- EN HANDBESCHERMING

HANDSCHoENEN DISPoSABLE - latEX

Latex vingerling

Art.nr.: 1.44.470.00
• Vingerling gemaakt van latex
• Verstevigde top
• Verpakt per 50 stuks
• Kleur: naturel
• maten: S t/m Xl

Ansell AccuTech 91-325 handschoen

Art.nr.: 1.90.915.00*
• ongepoederde handschoenen met natuurrubberlatex coating
• De accutech handschoenen van ansell vormen een optimale oplossing 

voor gecontroleerde en steriele ruimten
• De handschoenen zijn vervaardigd met een speciale samenstelling van 

natuurrubber die een hoge mate van comfort en gevoeligheid biedt en 
precieze manipulaties mogelijk maakt

• Dankzij hun lage allergeengehalte wordt voor de drager het risico van 
latexallergieën tot een minimum beperkt

• De handschoenen zitten in een drievoudige verpakking voor een 
superieure bescherming tegen besmetting

• Zandkorrelreliëf op de vingertoppen
• aQl 1,0 (EN 374)
• lengte: 300 mm en dikte: palm 0,18 mm/manchet 0,25 mm/ 

vingertop 0,20 mm
• Verpakt per paar, 10 paar in verzegelde polyester zak
• Kleur: naturel
• maten: 6 t/m 9

Ansell TouchNTuff handschoen

69-318, ongepoederd, reliëfafwerking - Art.nr.: 1.90.387.00
• Natuurrubberlatex handschoen
• Veiligheid en comfort bij delicate manipulaties
• Één model voor linker- en rechterhand
• Handschoen met gerolde boord
• aQl 1,5 (EN 374)
• lengte: 240 mm en dikte: 0,12 mm
• Verpakt per 100 stuks in een dispenser
• Kleur: naturel
• maten: 6½-7 t/m 9½-10

69-210, gepoederd, 
gladde afwerking

art.nr.: 1.90.382.00

M-Safe 4160/4161/4140/4215 latex 
handschoen

4160, 6,5 gram, gepoederd, naturel - Art.nr.: 1.44.160.00
• Beschermt de te behandelen onderdelen tegen vingerafdrukken en  

vuil/stof
• Geschikt voor de rechter- en linkerhand
• Goede pasvorm
• Glad
• aQl 1,5 (EN 374)
• Verpakt per 100 stuks in een dispenser
• maten: 7 t/m 10 (model 4160 vanaf 6 leverbaar)

4161, 6,5 gram, 
gepoederd, blauw

art.nr.: 1.44.161.00

4140, 5,8 gram, 
gepoederd, naturel

art.nr.: 1.44.140.00

4215, 5,8 gram, 
ongepoederd, naturel
art.nr.: 1.44.215.00
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HANDSCHoENEN DISPoSABLE - ViNyl/NEoPrEENHANDSCHoENEN DISPoSABLE - latEX

Ansell NeoTouch handschoen 

25-101, lengte 240 mm - Art.nr.: 1.90.930.00
• De neopreen handschoenen hebben een polyurethaan binnencoating
• Poedervrij
• De gestructureerde vingertoppen bieden een goede greep op zowel 

droge als natte voorwerpen
• De gerolde boord garandeert dat de handschoen goed vast zit
• aQl 1,5 (EN 374)
• Dikte: 0,13 mm
• Verpakt per 100 stuks in een dispenser
• Kleur: felgroen
• maten: 6½-7 t/m 9½-10 

25-201, 
lengte 285 mm

art.nr.: 1.90.929.00*

Ansell Duratouch 34-755 handschoen 

Art.nr.: 1.90.348.00
• Vinyl-coating
• Gladde afwerking
• Gerolde boord
• Geen naden die kunnen lekken of opengaan
• Vloeistofdicht, zonder zwakke plekken
• Gepoederd
• Comfortabeler om te dragen en makkelijker om aan en uit te trekken 

zonder scheuren
• De handschoenen bevatten geen talkpoeder die de producten zouden 

kunnen vervuilen
• Geschikt voor de rechter- en linkerhand
• aQl 4,0 (EN 374)
• lengte: 240 mm en dikte: 0,12 mm
• Verpakt per 100 stuks in een dispenser
• Kleur: transparant
• maten: 6½ t/m 9½ 

M-Safe 4060/4061 vinyl handschoen 

4060, naturel - Art.nr.: 1.44.060.00
• licht gepoederde vinyl handschoen
• Beschermt de te behandelen onderdelen tegen vingerafdrukken en 

vuil/stof
• Geschikt voor de rechter- en linkerhand
• aQl 1,5 (EN 374)
• Verpakt per 100 stuks in een dispenser
• maten: 7 t/m 10 

4061, blauw
art.nr.: 1.44.061.00
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HANDSCHoENEN DISPoSABLE - PolyEtHylEEN

Veterinaire polyethyleen handschoen 

Art.nr.: 1.44.610.00
• Handschoen is gemaakt van polyethyleen
• links en rechts draagbaar
• Dikte: 25 mu
• lengte: 82 cm
• Kleur: rood
• Verpakt per 50 stuks in PE-zakje
• maten: one size 

Polyethyleen handschoen 

100 stuks in PE zakje - Art.nr.: 1.44.030.00
• Handschoen is gemaakt van polyethyleen
• links en rechts draagbaar
• Dikte: 20 mu
• afmeting: 24x30 cm
• Kleur: transparant
• Verpakt per 100 stuks
• maten: one size 

100 stuks in dispenser
art.nr.: 1.44.030.03
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HANDSCHoENEN DISPoSABLE - PolyEtHylEEN

Ansell ProFood Safe-knit 72-290 
armbeschermer

354x

Art.nr.: 1.90.727.20*
• Gebreide (10 gauge) armbeschermer en voering van polypropyleen/

glasvezel/Dyneema
• Uitzonderlijk hoge snijweerstand, comfort en duurzaamheid
• Bevat Dyneema, daardoor hoge snijweerstand
• Wasbaar op een temperatuur tot 90°C
• Geschikt voor contact met alle voedingsmiddelen
• lengte: 500 mm
• Kleur: lichtblauw
• one size

Ansell HyFlex 11-200 armbeschermer

2542 x1xxxx

Art.nr.: 1.90.108.00*
• Gebreide armbeschermer met polyester/nylon/glasvezel voering
• De ruimzittende armbeschermer vermindert transpiratie en jeuk
• De anatomische vormgeving met de aanpasbare onderarmzone biedt 

veel bewegingsvrijheid
• De armbeschermer is ook veiliger, dankzij de hoge zichtbaarheid, de 

snijbescherming en de thermische bescherming
• Door de ergonomische pasvorm en het bevestigingssysteem zijn de 

arbeiders sneller geneigd om de armbeschermer te dragen, zodat er 
minder ongevallen en verwondingen zijn

• lengte: 475 mm
• Kleur: fluo geel
• one size

Ansell kevlar armbeschermer

134x x1xxxx

70-118, lengte 457 mm - Art.nr.: 1.89.100.28
• automatisch gebreide voering van 100% Kevlar-vezels
• Uitsparing voor de duim zorgt ervoor dat de mouw op zijn plaats blijft
• Van hoog technologische, korte 100% Kevlar para-aramide vezels 

gemaakt
• Het gebruik van 100% Dupont Kevlar resulteert in een bijzonder 

gunstige verhouding tussen snijweerstand en gewicht
• De duimversteviging verhoogt de bescherming van de polszone
• Kleur: geel
• one size

70-110, 
lengte 254 mm

art.nr.: 1.89.100.30

70-114, 
lengte 356 mm

art.nr.: 1.89.100.34

70-123, 
lengte 559 mm

art.nr.: 1.89.100.33

Ansell Fireblade armbeschermer

134x x1xxxx

FS14, lengte 350 mm - Art.nr.: 1.86.320.00
• armbeschermer gemaakt van een dubbele laag, slechts 15 gauge dikke 

Kevlar
• Uitsparing voor de duim zorgt ervoor dat de mouw op zijn plaats blijft
• Het uniek "stay-up" systeem met elastische band aan de bovenkant van 

de mouw voorkomt afzakken
• Bescherming van de arm tegen hitte (tot 100°C)
• Niet te gebruiken voor werkzaamheden met vloeistoffen of puntige 

voorwerpen
• Kleur: geel
• one size

fS22, lengte 550 mm
art.nr.: 1.86.321.00*

fS18, lengte 450 mm
art.nr.: 1.86.323.00*

fS10, lengte 250 mm
art.nr.: 1.86.322.00*

ARMBESCHERMING
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ARMBESCHERMING

Ansell Safe-knit 59-416 
armbeschermer 

1332 41312x

Art.nr.: 1.90.706.55*
• Hittebestendige armbeschermers met snijweerstand voor lassers en 

monteurs
• Deze lasarmbeschermer is gemaakt van een Kevlar weefsel, in 

combinatie met een katoenen voering. Daardoor kan deze lichtgewicht 
armbeschermer ademen, terwijl ze toch bescherming biedt tegen de 
hitte van wegspattende smeltdeeltjes en vonken

• Voering van lenzing fr/binnenlaag in vlamvertragend katoen/Kevlar
• lengte: 660 mm
• Kleur: bruin
• one size 

Mapa krytech armbeschermer 

334x
532

454x
538

krytech 532, lengte 450 mm - Art.nr.: 1.88.532.00*
• Naadloze textielversteviging van HDPE-vezels
• Ultra-dun duimgat van polyamide voor een beter comfort en behoud van 

beweeglijkheid
• Velcrosluiting aan bovenarm
• Per paar verpakt
• Kleur: grijs
• one size 

Krytech 538, 
lengte 600 mm

art.nr.: 1.88.538.00*

Lasmouw van nerfl eder 

Beide zijden elastiek - Art.nr.: 2.73.260.00
• Biedt bescherming van de onderarm
• als er veel boven het hoofd gelast wordt of er komen er veel lasspatten 

op de mouwen van de beschermende kleding, dan is het raadzaam 
lasmouwen te gebruiken

• Kleur: naturel
• one size 

inclusief riempje
art.nr.: 2.73.280.00
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ARMBESCHERMINGARMBESCHERMING

PVC plukmouw

Zwart - Art.nr.: 2.65.695.00
• Kwaliteit: 83% polyVinylChloride/17% polyester, 412 gr/m²
• Drager is gemaakt van geweven polyester
• Beide zijden elastiek
• Verpakt per paar
• one size 

Groen
art.nr.: 2.65.696.00*

Sioen 8161 Cork mouw

Art.nr.: 2.65.640.00*
• Kwaliteit: 100% polyamide 6.6 breisel met PU coating, 170 gr/m² 

(flexothane Kleen)
• Wasbaar op 95°C
• 100% waterdicht
• Elastiek aan beide kanten
• lengte: 500 mm
• Hoog frequent gelaste naden
• Kleur: wit
• one size

Mouw polyethyleen

20 mu, blauw - Art.nr.: 2.65.650.00
• Kwaliteit: polyethyleen
• Beide zijden elastiek
• afmeting: 20 x 40 cm
• Verpakt per 100 stuks
• one size 

20 mu, wit
art.nr.: 2.65.662.00

40 mu, blauw
art.nr.: 2.65.670.00

40 mu, wit
art.nr.: 2.65.682.00

Dupont Tyvek PS32LA mouw

Art.nr.: 2.67.682.01
• Beide zijden elastiek
• Universele maat
• antistatisch behandeld
• lengte: 50 cm
• Verpakt per paar
• Doosverpakking: 100 paar
• Kleur: wit
• one size
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   ACCESSoIRES

Handbeschermer 

Art.nr.: 1.53.978.00
• tweelaagse handbeschermer die over een lashandschoen wordt 

gedragen om de gebruiker te beschermen tegen lasspetters en 
stralingshitte

• Het gealuminiseerde glasdoek dat is gebruikt aan de buitenzijde, 
heeft goede stralingshittewerende eigenschappen. Samen met het 
Ht glasdoek daaronder vormt het een uitstekende barrière tussen de 
hittebron en de lashandschoen

• Het meegestikte elastiek en het polyurethaan gecoate glasbandje zorgen 
ervoor dat de handbeschermer goed om de handschoen blijft zitten

• afmeting: 14 x 19 cm
• Kleur: zilvergrijs 

RVS wandhouder t.b.v. 
handschoenendispensers 

Art.nr.: 1.44.010.00
• in deze roestvrijstalen wandhouder past precies een dispenserdoosje 

met onderzoekshandschoenen, zo is uw voorraad handschoenen direct 
bij de hand

• afmetingen: 250(l) x 120(B) x 85(H) mm
• Kleur: rVS grijs 

Glove Guard 

Antraciet - Art.nr.: 8.86.186.00
• met de Glove Guard heeft u handbescherming altijd binnen hand bereik
• Dit bevordert het gebruik van handschoenen, wat direct weer de kans 

op handletsel vermindert
• De Glove Guard bevestigt u aan een riemlus, zak of ieder ander 

kledingdeel
• Uitgevoerd met het gepatenteerde "Safety Break away" middenstuk. 

Het middenstuk knapt wanneer er trekkracht op wordt uitgeoefend, 
bijvoorbeeld wanneer de handschoen onverhoopt door een machine 
wordt gegrepen of wanneer men ergens achter blijft hangen 

Geel
art.nr.: 8.86.188.00*
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