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Iedereen verdient een schone & veilige werkomgeving

CaluGuard  Nitrile 
werkhandschoenen

Eigenschappen

De CaluGuard Nitrile werkhandschoenen zijn geschikt 
voor werk bij natte omstandigheden. De handschoenen 
beschermen tegen chemicaliën en oplosmiddelen in het 
bijzonder. Dankzij het lange manchet worden ook de 
polsen goed beschermd. De honingraatstructuur zorgt 
voor uitstekende grip. De handschoenen hebben een 
hoog draagcomfort dankzij de goede vingergevoeligheid. 

Naast bescherming tegen een hele reek chemicaliën, 
oplosmiddelen, olie en vet wordt deze handschoenen 
ingezet bij het verwijderen van de eikenprocessierups. 
De handschoenen beschermen de handen tegen de 
brandhaartjes van de rupsen. 

Wilt u weten tegen welke chemicaliën deze 
werkhandschoenen bescherming bieden en voor hoe 
lang? Raadpleeg dan de gebruiksaanwijzing onder het 
kopje Downloads. 

De CaluGuard Nitrile werkhandschoen is geclassificeerd 
als categorie 3 volgens de Europese verordening voor 
Persoonlijke Beschermingsmiddelen EG 2016/425. Dit 
betekent dat de handschoen bescherming biedt tegen 
risico’s die zeer ernstige gevolgen kunnen hebben, zoals 
onomkeerbare schade aan de gezondheid. 

Kenmerken

- Materiaal: nitril 
- Dikte 0,38mm
- Maat: 
        - 8(M) - lengte handschoen: 290mm
        - 9(L) - lengte handschoen: 310mm
        - 10(XL) - lengte handschoen: 320mm
        - 11(2XL) - lengte handschoen: 330mm
- Kleur: groen
- Uitstekende grip

CE markering
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- PBM cat. III
- Conform Vo EG 2016/425
- Gecertificeerd door Centexbel (CE 0493) 
- EN ISO 374-1:2016 / Type B (beschermingsniveau 
tegen inwerking chemische stoffen) Raadpleeg de 
gebruiksaanwijzing voor specifieke informatie over dit 
aspect. 
- EN ISO 374-5:2016 / + virus (bescherming tegen 
micro-organismen) 
- EN 388:2016 3001X: Bescherming tegen gevaar van 
mechanische aard
- EN 420+A1:2009 (algemene vereisten voor 
werkhandschoenen) 

Toepassing

- Voedselverwerkende industrie
- Grootkeukens
- Schoonmaak
- Farmaceutische industrie
- Laboratoria
- Polyester verwerkende industrie
- Lichte industrie

CaluGuard

Wilt u meer informatie over deze handschoen? 
Download de EG Verklaring van Overeenstemming of 
gebruiksaanwijzing onder het kopje Downloads. Heeft u 
vragen over het gebruik of toepassing van deze 
handschoen? Start een chat of bel één van onze 
medewerkers: 053 - 434 43 43. 

Onder het merk CaluGuard hebben we een uitgebreid 
assortiment veiligheidshandschoenen laten ontwikkelen. 
Bekijk hier alle CaluGuard werkhandschoenen. 

https://www.carellurvink.nl/webshop/s/003-veiligheidsartikelen/pl/3309-werkhandschoenen/1100/caluguard

