
KENMERKEN
• Polyurethaan-coating op handpalm en de vingers
• Nylon drager (13 gauge)
• Naadloze handschoen
• Elastisch gebreid polsmanchet
• Zeer comfortabele en vingergevoelige handschoen
• Deze handschoen is ideaal voor droge nauwkeurige (fijne)  
werkzaamheden

• Ademende rugzijde
• Ideaal voor droge nauwkeurige (fijne) werkzaamheden
• Perfect voor het in elkaar zetten van kleine onderdelen met  
bijvoorbeeld schroeven

• Verpakt per 3 paar in retailverpakking

Artikelnummer:  1.51.115.00
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FIT DEXTERITY GRIP

EN388:2016

4131X

O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN
• Schone werkzaamheden
• Schilderbranche
• Constructie
• Installatietechniek
• Assemblage
• Transport & Logistiek
• Automotive
• Industrie

KLEUR
Wit

EN 420:2003+A1:2009

MATEN
7/S t/m 11/XXL

VERPAKKING
• 1 paar per polybag
• 12 paar per bundel
• 240 paar per omdoos

Disclaimer: De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van de informatie die OXXA® middels dit document verstrekt. 
De informatie mag dan ook niet worden beschouwd als leidend wanneer we spreken over de geschiktheid van het product voor een bepaalde 
toepassing. OXXA® behoudt zich het recht om veranderingen aan te brengen in de producten die op deze productsheet worden getoond. 
De kleuren van de op deze productsheet getoonde producten kunnen in werkelijkheid iets verschillen. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden. 

OVERIGE BESCHIKBARE KLEUREN
Zwart (artikelnummer: 1.51.110.00)

X-TOUCH-
PU-W
51-115



OPSLAGVOORSCHRIFTEN
De handschoenen dienen op een schone, koele en droge plaats en niet 
gecomprimeerd te worden bewaard in de originele verpakking. Stel de 
handschoenen niet bloot aan direct zonlicht. Let er op dat de verpak-
king en de handschoenen bij het versturen niet beschadigd worden.

TESTINSTITUUT
Deze handschoenen zijn gecertificeerd door: Centexbel (Notified Body 
nr. 0493), Technologiepark 70, BE 9052 Gent, België.

CONFORMITEITSVERKLARING
Voor een kopie van de conformiteitsverklaring verwijzen wij u graag 
door naar de volgende weblink: www.oxxa-safety.com/doc

EN388:2016

abcdef

Bescherming tegen mechanische risico’s
A = Schuurweerstand (0-4) 
B = Snijweerstand (0-5) 
C = Scheurweerstand (0-4) 
D = Perforatieweerstand (0-4) 
E = Snijweerstand (volgens EN ISO 13977  (A t/m F) 
F = Impact weerstand (optioneel) (P = Passed)

Let op: X = niet getest of niet van toepassing

VERKLARING PICTOGRAMMEN

UW LEVERANCIER:

EN388:2016

4131X
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ARTIKELINFORMATIE

MAAT ARTIKELNR. EAN-CODE
1 PAAR (POLYBAG)

EAN-CODE
12 PAAR (BUNDEL)

EAN-CODE
240 PAAR (OMDOOS)

7/S 1.51.115.07 8718249028113 8718249028120 8718249028137

8/M 1.51.115.08 8718249028144 8718249028151 8718249028168

9/L 1.51.115.09 8718249028175 8718249028182 8718249028199

10/XL 1.51.115.10 8718249028205 8718249028212 8718249028229

11/XXL 1.51.115.11 8718249028236 8718249028243 8718249028250

Disclaimer: De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van de informatie die OXXA® middels dit document verstrekt. 
De informatie mag dan ook niet worden beschouwd als leidend wanneer we spreken over de geschiktheid van het product voor een bepaalde 
toepassing. OXXA® behoudt zich het recht om veranderingen aan te brengen in de producten die op deze productsheet worden getoond. 
De kleuren van de op deze productsheet getoonde producten kunnen in werkelijkheid iets verschillen. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden. 

KLEUR BIES

Maten 7/S 8/M 9/L 10/XL 11/XXL

Kleur bies geel groen blauw grijs zwart


