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NeoTouch®

PRODUCTBESCHERMING NEOPREEN SPATTEN

REF. #

25-101 N.v.t.

VOERING-
MATERIAAL

COATING-
MATERIAAL

GREEP-
VOORZIEN
INGEN

MANCHET-
STIJL DIKTE MM POEDE

RVRIJ AQL KLEUR EN-MAAT LENGTE
MM

VERPAKK
ING

Neopreen Vingertoppen
met reliëf

Gerolde
boord 0.13 Ja 1.5 Felgroen 6½-7, 7½-8,

8½-9, 9½-10 240

100
handscho
enen per
doos,
10 dozen
per karton

25-201 N.v.t. Neopreen Vingertoppen
met reliëf

Gerolde
boord 0.13 Ja 1.5 Felgroen 6½-7, 7½-8,

8½-9, 9½-10 285

100
handscho
enen per
doos,
10 dozen
per karton

BESCHRIJVING

• De NeoTouch® handschoenen zijn de eerste industriële neopreen
handschoenen voor eenmalig gebruik.

• Omdat de NeoTouch® handschoenen geen latex bevatten, voorkomen
ze allergieën van type I. Aangezien ze ook poedervrij zijn, beperken ze
ook de kans op dermatitis voor de gebruiker.

• De handschoenen zijn uitstekend bestand tegen zuren, bases en
alcoholen. Dankzij hun exclusieve samenstelling zijn de handschoenen
NeoTouch® veruit de meest comfortabele synthetische handschoenen
voor eenmalig gebruik die vandaag op de markt te vinden zijn.

• De Neo Touch handschoenen hebben een polyurethaan binnencoating
waardoor ze gemakkelijk aan te passen zijn. De gestructureerde
vingertoppen bieden een goede greep op zowel droge als natte
voorwerpen. De gerolde boord garandeert dat de handschoen goed
vast zit. Door hun groene kleur zijn de handschoenen bovendien
gemakkelijk te identificeren.

OPMERKINGEN

• 25-101: Geschikt voor speciaal gebruik

Een unieke combinatie van allergiepreventie en
comfort.
BELANGRIJKSTE SECTOREN

IDEALE TOEPASSINGEN

• Manipulatie, assemblage en controle in alle mogelijke industriële
toepassingen waar er geen behoefte is aan een mechanische
bescherming

• Laboratoriumwerk en -analyses, speciaal wanneer er een bescherming
tegen zuren nodig is

• Farmaceutische sector

CATEGORIE III


