Iedereen verdient een schone & veilige werkomgeving

CaluGuard Pro Cool overall met capuchon wit/blauw
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Op onze transacties zijn algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing die zijn gedeponeerd bij de grifﬁe van de Rechtbank te Almelo. Deze worden op aanvraag toegezonden.

Iedereen verdient een schone & veilige werkomgeving
Omschrijving:
De CaluGuard Pro Cool is vervaardigd uit Microtex
(65g/m2) aan de voorzijde en mouwen en aan de
achterzijde van blauw SMS (55g/m2) materiaal en
biedt bescherming tegen gevaarlijke stoffen,
spatten, radioactieve en nucleaire deeltjes. De
CaluGuard Pro Cool is erg comfortabel in gebruik
wegens de elastische katoenen manchetten aan de
mouw en door het blauwe oppervlak aan de
achterzijde ontstaat er een goede ventilatie
waardoor de temperatuur prettig blijft. Tevens biedt
het een antistatische bescherming. De pluisvorming
van het materiaal is zeer minimaal. De CaluGuard
Pro Cool overall is voorzien van een capuchon en
een praktische tweerichtingsrits, die met een
zelfklevende strip verdekt afsluitbaar is. De
CaluGuard Pro Cool overall heeft elastiek in de
capuchon, taille en enkels en de mouwen zijn
voorzien van elastische katoenen manchetten.
Maat:
- maat L (87371L)
- maat XL (87371XL)
- maat 2XL (87371XXL)
- maat 3XL (87371XXXL)
Kleur:
- wit (voorzijde) en blauw (achterzijde)
Veiligheidsklasse 3:
-Bescherming tegen gevaarlijke stoffen en
spatten volgens EN13034:2005+A1:2009 (Type 6B)
en EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 (Type 5B). Bescherming tegen radioactieve en
nucleaire deeltjes volgens EN 1073-2/02 (Class 1) Antistatische bescherming volgens EN 11495:2008 Toepassing:
- Asbestverwijdering
-Voedselverwerkende industrie
-Schilder- en spuitwerkzaamheden
-Produktiewerkzaamheden en industrieel
onderhoud -Farmaceutische industrie
- Cleanrooms
- Laboratoria
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