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Iedereen verdient een schone & veilige werkomgeving

CaluGloves  Orange heavy duty 
nitrile handschoenen

De perfecte combinatie van 
sterkte, lekdichtheid en grip.

Nieuw in het assortiment van Carel Lurvink zijn de 
CaluGloves Orange heavy duty nitrile disposable 
handschoenen. Zeer sterke wegwerphandschoenen 
met uitstekende grip - zelfs bij een natte ondergrond - 
dankzij het diamantvormige reliëf op de vingers, 
vingertoppen en palmen. De opvallende en daardoor 
goed zichtbare oranje kleur steekt af bij iedere 
achtergrond en verhoogt daarmee de veiligheid. 

CaluGloves Orange heavy duty nitrile handschoenen 
zijn silicoon, latex- en poedervrij. De gerolde manchet 
voorkomt scheuren aan de rand en verhoogt de 
levensduur.

Zware toepassingen

Door de dikte van 7 mil zijn deze handschoenen 
geschikt voor zware toepassingen. De CaluGloves 
Orange heavy duty nitrile worden daarom vaak gebruikt 
in de automotive industrie, bij industriële toepassingen, 
in de voedingsmiddelenindustrie, bij productiewerk en 
bijvoorbeeld in verfwinkels. 

Ondanks de dikkere uitvoering, behaalt de Orange 
heavy duty nitrile handschoen de hoogste score voor 
wat betreft vingergevoeligheid.

Chemische bestendigheid (Chemie 
weerstand klasse: B)

Door de dikkere uitvoering ten opzichte van gangbare 
nitril wegwerphandschoenen, presteert de CaluGloves 
Orange heavy duty nitrile significant beter op weerstand 
tegen chemicaliën. De grotere chemische bestendigheid 
beschermt werknemers niet alleen beter, het betekent 
ook dat werknemers langer kunnen werken voordat ze 
hun handschoenen moeten wisselen. Raadpleeg de 
gebruiksaanwijzing voor de testresultaten van de diverse 
soorten chemicaliën waarmee deze handschoen is 
getest. 
Ten opzichte van onze andere B-type handschoenen 
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bijvoorbeeld: 888, 909, 999, behaalt de 919 als 
enige het weerstandniveau van 30 minuten tegen n-
heptaan.

CE Markering PBM:
- 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)
- EN ISO 374-5:2016 / + virus (bescherming tegen 
micro-organismen)
- EN 420+A1:2009 (algemene vereisten voor 
werkhandschoenen)

Eigenschappen:

Chemie weerstandklasse: Type B 
Vrij van poeder en latex, hierdoor wel geschikt voor 
mensen met latexallergie

https://www.carellurvink.nl/webshop/p/888h/sp/888s-calugloves-supergloves-blue-nitrile-disposable-handschoenen-maat-s-100-stuks
https://www.carellurvink.nl/webshop/p/909h/sqr/909?sp=909l-calugloves-(supergloves)-black-nitrile-disposable-handschoenen-maat-l-100-stuks
https://www.carellurvink.nl/webshop/p/999h/sp/999s-calugloves-supergloves-plus-nitrile-disposable-handschoenen-blauw-maat-s-100-stuks

