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Handschoenen rubber zwart 
 

Productomschrijving 

Vloeistofdichte handschoenen in zwarte neopreen (extra zware uitvoering) met 
katoengevlokte binnenzijde. Goede grip door antislip ruitprofiel op de palm.  
Goede chemische weerstand, geschikt voor de petrochemische industrie, 
dienstensector, automobiel- en carrosseriebouw, etserijen... 
Sanitized behandeld tegen huidinfecties. 

Verzorging en opslag 

Bewaar op een koele, droge plaats, weg van direct zonlicht en warmtebronnen. 

Schoonmaakinstructies: 

Het wassen en hergebruik van deze handschoenen, indien gebruikt voor 
chemische bescherming, wordt niet aangeraden. 
Indien de handschoenen worden gebruikt voor schoonmaakwerk en andere 
nietchemische toepassingen kunnen ze na gebruik met koud water afgespoeld 
worden, daarna drooggedept terwijl ze nog gedragen worden en dan opgehangen 
om aan de lucht te drogen. 

Wij adviseren u om de handschoenen voor gebruik en af en toe tijdens gebruik te 
controleren en inspecteren. 

Conformiteit 

Conform: EN 388 3.1.1.1. Conform: EN 374 A.K.L. 
stemt overeen met PBM-categorie: III  
Dit is een vloeistofdichte handschoen tegen bepaalde chemische producten 
(toepassingen: zie permeatietabel voor geschiktheid). Deze handschoen 
beantwoordt aan de algemene vereisten gesteld aan beschermingshandschoenen 
in EN 420, EN 388 en EN 374. Deze handschoen is niet bestemd voor laswerk, 
ioniserende straling, koude en hete voorwerpen. 

Prestatieniveaus 

Chemische producten D.B.T. (min.) Klasse 

Natriumhydroxide, 25% >480 6 
Zwavelzuur, 25% >480 6 
Zoutzuur, 25% >480 6 
Ethanol  >240 5 

 
 

 
 
 

 

 
EN374 - 1994: 

Chemische Risico’s 

 

 
EN388 - 1994: 

Mechanische Risico’s 
3.1.1.1 
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Schuurweerstand: 3 
Snijweerstand: 1 
Scheurweerstand: 1 
Perforatieweerstand: 1 

maten 

Medium Boma ref.: 119365 
Large Boma ref.: 119366 
Extra Large Boma ref.: 119367 
 


