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Voering in polyester/viscose

Warmteregulerend

B E S C H E R M I N G  V I N G E R G E V O E L I G H E I D
C O M F O RT

Snijbestendig

Para-aramide

Polyurethaan +
keramische coating
Naaldprik en perforatiebestendig

Coolmax® polyester

Licht en ademend

Dankzij de dunne wand is de PICGUARD™ onderhand-
schoen aangenaam om dragen.
Behoudt relatief goede vingergevoeligheid.
Versoepelt met het gebruik..

Ergonomisch ontwerp
Tactiele gevoeligheid

Kleur
Zichtbaarheid

Dikte 0,5 mm
Comfort en vingergevoeligheid

Beschermende coating in 1 stuk
Beschermende zone aan palm en vingers
Homogeen materiaal
Optimale bescherming

Wasbaar

Hanglusje

Naamlabel
Personaliseerbaar met naamopschrift
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PICGUARD™



Ergonomisch ontwerp
Tactiele gevoeligheid

Kleur
Zichtbaarheid

Dikte 0,5 mm
Comfort en vingergevoeligheid

Beschermende coating in 1 stuk
Beschermende zone aan palm en vingers
Homogeen materiaal
Optimale bescherming

Wasbaar

Hanglusje

Naamlabel
Personaliseerbaar met naamopschrift

Als antwoord op het 
probleem van ongewilde 
naaldprikken heeft Honeywell 
PICGUARD™ ontwikkeld. Deze 
onderhandschoen is bestand 
tegen naaldprikken en perforaties 
met behoud van het comfort en de 
vingergevoeligheid, een absolute 
noodzaak voor de gebruiker.

PICGUARD™ werd ontworpen 
om problemen te vermijden 
tijdens manipulaties waarbij een 
werknemer in contact komt met 
injectienaalden, glasnaalden, 
glasscherven, mesjes of scherpe 
uiteinden van metaaldraad.

Ongewilde naaldprikken komen 
steeds vaker voor en kunnen 
aanleiding zijn tot onomkeerbare 
aandoeningen als Hepatitis A, B 
en C of andere overdraagbare 
virusinfecties.

Onderhandschoen bestand tegen
naaldprikken en perforatie

Alle activiteiten met hoog risico op ongewilde naaldprikken (tuinaanleg, visvangst, vuilophaling,
schoonmaak openbaar vervoer, ledigen openbare vuilnisbakjes, enz.)

Ophalen en sortering:
-  Elektrisch, elektronisch, huis-

houdelijk afval
- Afval met infectierisico
-  Ordediensten: brandweer, politie, 

douane, cipiers
-  Schoonmaakindustrie:  

Vliegtuigen, treinen, stadions

Gezondheidszorg:
- Ziekenhuisafval
- Ziekenhuis wasgoed
- Diergeneeskunde

Onderhoud:
-  Recyclage van nucleair afval/ 

behandeling
- Liften

Toepassingen

Om deze omgevingsrisico’s uit de weg
te gaan, kan de gebruiker de PICGUARD™
onderhandschoen onder alle soorten handschoenen dragen in
algemene mechanica, chemie, energieproductie, enz.
De bescherming tegen omgevingsfactoren
(slijtagedeeltjes, vuil, schuren) verlengt de levensduur
van PICGUARD™ aanzienlijk.
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HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

BELGIUM 

Honeywell Safety Products Benelux BV

Hermeslaan 1H – 1831 Diegem 

Tel: +32 (0)2 728 2117 

Fax: +32 (0)2 728 2396

Email: info-benelux.hsp@honeywell.com

www.honeywellsafety.com

THE NETHERLANDS

Honeywell Safety Products Benelux BV

PO Box 5016 – 4330 KA Middelburg

Tel: +31 (0) 118 656 400

Fax: +31 (0) 118 627 535

Email: saleshspb@honeywell.com

Leid ze naar veiligheid – Bouw een duurzame veiligheidscultuur op via uitgebreide opleidingsmogelijkheden, innovatieve technologieën en 
comfortabele producten die uitstekende prestaties leveren en de werknemers ertoe aanzetten zelf veilige keuzes te maken. Honeywell Safety 
Products is de ideale partner voor organisaties die een veiligheidscultuur willen invoeren om het aantal letsels te beperken en voor een veilige, 
productieve werkplek te zorgen.
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Snijbestendig
Naaldprik bescherming
Licht, ademend
Warmteregulerend

Tactiele gevoeligheid
Zichtbaarheid
Comfort en vingergevoeligheid
Bescherming van handpalm en vingers
Homogeen materiaal
Optimale bescherming

Ja
Ja
Voor ophangen aan kleding of haakje

23 972 00
Aangevraagd
EN388 : 4.4.4.4 / ASTM 1342 / ASTM 2878
M, L, XL
Individueel
5 paar


