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Iedereen verdient een schone & veilige werkomgeving

CaluGuard Easyflex 
werkhandschoenen

Eigenschappen

De CaluGuard Easyflex werkhandschoenen zijn volledig 
naadloze werkhandschoenen. Deze dunne 
werkhandschoenen zorgen voor een hoog draagcomfort 
door de perfecte pasvorm en optimale 
vingergevoeligheid. Ideaal bij fijne werkzaamheden, 
zoals het werken met kleine schroefjes of andere 
onderdelen. 

De Easyflex handschoenen hebben een groot ademend 
vermogen dankzij de nylon drager. De maat wordt 
aangeduid door middel van kleurcodering op het 
manchet. 

De CaluGuard Easyflex werkhandschoen is 
geclassificeerd als categorie 2 volgens de Europese 
verordening voor Persoonlijke Beschermingsmiddelen 
EG 2016/425. Dit betekent dat de handschoen 
bescherming biedt tegen middelzware risico’s. 

Kenmerken

- Materiaal: nylon 
- Coating PU 
- Maat: 
        - 7(XS): rode bies
        - 8(S): gele bies
        - 9(M): bruine bies
        - 10(L): zwarte bies
       - 11(XL): blauwe bies
- Kleur: zwart
- Hoge schuurweerstand
- Volledig naadloos
- Perfecte pasvorm zorgt voor comfort
- Optimale vingergevoeligheid
- Groot ademend vermogen

CE Markering

- CAT. II
- EN420: 2003+A1:2009: Algemene vereisten voor 
werkhandschoenen 
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- EN388:2016 4131X: Bescherming tegen gevaar van 
mechanische aard 
- Overeenkomstig met de Europese Reach verordening 
552/2009/EC 

Toepassing

- Polyester verwerkende industrie
- Schilders-en afbouwbedrijven
- Bouwindustrie
- Scheepsbouw
- Verpakkingsindustrie
- Montage & assemblage
- Lichte industrie
- Automotive industrie
- Elektrotechnische industrie
- Grafische industrie
- Transport 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

