
Mechanics Gloves – hogere kwaliteit
Herbruikbare, siliconenvrije, naadloos geweven nylonhandschoenen met een nitrilcoating op 
handpalm en vingers

Art.nr. Product Voorraadcode Verpakking

V2298 Mechanics Gloves high quality, Small (7) MGNNS 12 paar
V2299 Mechanics Gloves high quality, Medium (8) MGNNM 12 paar
V2300 Mechanics Gloves high quality, Large (9) MGNNL 12 paar
V2301 Mechanics Gloves high quality, Extra Large (10) MGNNXL 12 paar
V2303 Mechanics Gloves high quality, X Extra Large (11) MGNNXXL 12 paar

Toepassing

Een handschoen voor algemeen gebruik die de gebruiker bescherming en comfort biedt tijdens het 
mechanisch onderhoud. Ideaal voor fijne hantering in droge of lichtjes vettige en olieachtige omstandigheden.
Verbeterde duurzaamheid en huidvriendelijkheid gegarandeerd.
Bijzonder geschikt voor Automotive (met name schadeherstelbedrijven) en voor Industrie.

Voordelen & Eigenschappen

• Ademende nitrilcoating – verbeterde grip en comfort
• Herbruikbaar en kan worden schoongemaakt –

kostenbesparing
• Goede slijtvastheid, snij-, scheur- en 

perforatieweerstand – beschermt de handen van de 
gebruiker

• Goede vingergevoeligheid – voor een goed 
tastgevoel

• CE-markering en siliconenvrij – veilig voor gebruik 
in schadeherstelbedrijven

Instructies

Niet gebruiken:
• In een warme omgeving (gelijk of hoger dan 50 °C)
• In een koude omgeving (gelijk of lager dan  -5 °C)
• Bij infraroodstraling, open vuur en overal waar smeltgevaar bestaat
• Wanneer er een risico is bij het verstoppen van machines
• Met zuren of oplosmiddelen



Technische Informatie

Beschrijving: Mechanics Gloves hogere kwaliteit 

Verkoopeenheid: 12 paar in een zak

Productkleur: Witte nylon en grijs schuimnitril

Consistentie: Stevig

Maat: 15

MSDS: neen

VOS: niet van toepassing

Houdbaarheid: niet van toepassing

Douanetariefcode: 40151900 00

REV: 03.01.2023

Voldoet aan CE en REACH

EN388 : Beschermende handschoenen tegen mechanische risico’s 
(niveaus verkregen op de handpalm): 3131A

3 - Weerstand tegen slijtage  (van 0 tot 4)
1 - Weerstand tegen snijgevaar      (van 0 tot 5) 
3 - Weerstand tegen scheuren (van 0 tot 4) 
1 - Weerstand tegen doorboren (van 0 tot 4) 
A - Weerstand tegen nieuwe snijnorm

Kleurcode pols: S: rood; M: geel; L: bruin; XL: zwart; XXL: blauw

VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

KENT Belux BV: Steenweg op Mechelen, 455/8 – 1950 Kraainem
Tel.: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland BV:   Verlengde Poolseweg 16 – 4818 CL Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT Belux BV of KENT Nederland BV.

KENT Belux BV heeft deze Informatie met de grootst 
mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor eventuele schade ten gevolg van 
onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de Informatie of 
schade ten gevolge van of in verband met het gebruik van 
deze Informatie.
KENT Belux BV en KENT Nederland BV handelen onder 
de naam KENT.

Vestigingsadres:  
KENT Belux BV
Steenweg op Mechelen, 455/8
1950 Kraainem
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Verlengde Poolseweg 16 
4818 CL Breda
BTW: NL 817247658B01
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