
Eigenschappen & Voordelen 
 
- Op basis van synthetisch rubber  - Betere weerstand tegen doorboren en afschuren 
   - Uitstekende grip in droge en natte omstandigheden 
- Bevat geen « latex »  - Vermijdt het risico op allergiën 
- Past aan beide handen (Ambidextrous) - Geen verspilling 
- Hoge chemische bestendigheid - Lost niet op in thinner! 
 

Produkt informatie 
Synthetisch rubber biedt beter doorprikken en slijtvastheid dan natuurlijk rubber of vinyl.  
Uitstekende grip in natte als droge omstandigheden. Nitril constructie is bestand tegen scheuren en 
chemicaliën. 
 
Geen powder: vermindert het risico van besmetting product. 
 
Ze zijn geschikt voor gebruik met alle levensmiddelen categorieën in situaties van korte termijn, herhaalt 
contact en bij een temperatuur tussen 5 ° C tot 40oC. 
 
Superglove Finite Nitriel handschoenen bieden bescherming tegen Chemische Gevaren (norm EN374-3) en Micro-
Organismen (norm EN374-2) 

Hints & Tips 

SUPERGLOVE  
FINITE NITRIEL HANDSCHOENEN 

DS198 

Superglove finite nitriel wegwerphandschoenen – M   V2230 
Superglove finite nitriel wegwerphandschoenen – L   V2173 
Superglove finite nitriel wegwerphandschoenen – XL  V2174 



Technische Informatie 

Aanverwante Produkten: Hand care range, Hand wipes 

Markt-  
Segmenten Primair Secondair 

Veiligheids- & Gezondheidsinformatie 

Part numbers: 
Superglove finite nitriel wegwerphandschoenen - M,  V2230 00 
Superglove finite nitriel wegwerphandschoenen - L,  V2173 00 
Superglove finite nitriel wegwerphandschoenen - XL   V2174 00 
 
Douanecode: 40151990 
 
Quantity: 100 handschoenen 
 
Houdbaarheid: 24 maanden 
 
Storage:  Koele en droge ruimte uit de buurt van hitte en direct zonlicht 
 
 
 
  

 
Dit product is niet onderworpen aan de identificatievoorschriften uit 

hoofde van EG-richtlijnen en de verordening inzake gevaarlijke stoffen. 
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Voorwaarden  
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT  Belux sprl/bvba of KENT Nederland B.V. 

KENT Belux sprl /bvba stelt deze publicatie met de grootst 
mogelijke zorg samen maar kan geen aansprakelijkheid 
aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen 
voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen 
voorkomen door onnauwkeurigheden of nalatigheden in 
de informatie of voor schade ten gevolge van of in 
verband met het gebruik van deze informatie. 
KENT Belux sprl/bvba  en Kent Nederland B.V. handelen 
onder de naam KENT. 

Om u in staat te stellen de meest geschikte Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen aan te wenden bij het gebruik van onze 
producten, adviseert KENT u de richtlijnen zoals die op de verpakking van het product vermeld staan, nauwkeurig op te volgen. De 
richtlijnen staan er voor uw veiligheid en KENT levert een assortiment Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen zoals 
kleding, brillen, gelaatsschermen en maskers conform de meest recente Europese voorschriften. Heeft u behoefte aan aanvullend 
advies, neem dan contact met ons op zodat wij u daarbij kunnen assisteren. Telefoon: BE +32 10 48 76 40 - NL +31 85 4868360 

Vestigingsadres:   
KENT Belux sprl/bvba 
Rue Emile Francqui, 4 
1435 Mont-Saint-Guibert 
BTW: BE 0414.239.587 
KENT Nederland B.V 
Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda. 
BTW : NL 8172.47.658.B01 

 

KENT Belux sprl/bvba : Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert 
Tel: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53   www.kenteurope.com 
 
KENT Nederland B.V.  Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda 
•Tel: +31 85-4868360 - Fax: + 31 85-4868369 
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