
Meer weten?
Bekijk de ‘OXXA® X-Pro-Chem’ video en kom meer te weten over deze 
chemische werkhandschoenen. Scan hiervoor de QR code hieronder.

Wie in de (chemische) industrie werkt, die weet: goede 
persoonlijke bescherming is onmisbaar. Dan tellen twee dingen: 

zekerheid en comfort. Tijdens het werk, maar óók daarna. 
Met OXXA® verdedigen we onze comfort zone. En de mogelijkheid 
om daarbuiten te treden, áls we dat willen. Totale bescherming, 
van alles wat ons lief is. Van alles wat van tijd, kwali-tijd maakt.

www.OXXA.work

Uw leverancier:

UITSTEKENDE 
CHEMISCHE 
BESCHERMING 
MET OPTIMAAL 
GEBRUIKSCOMFORT



100%
LIQUID PROOF

75% 
CHEMICAL RESISTANT

75% 
GRIP

SANITIZED  
Sanitized behandeld  
om bacteriën te remmen, geuren 
te minimaliseren en de frisheid 
te bevorderen.

UITSTEKENDE PASVORM
De nitril-coating is bijzonder flexibel en 
zorgt voor een uitmuntende pasvorm.

NITRIL-COATING
Dubbele nitril-coating op de nylon 
drager met daarbovenop nog een
extra derde nitrilfoam-coating.

PREMIUM COMFORT
Het gebruik van een lichtgewicht zachte 
en comfortabele voering verhoogt het 
draagcomfort voor langere tijd.
De 18 gauge nylon drager geeft een 
goede vingergevoeligheid.

• Handschoen met volledige nitril-coating en nylon drager (18 gauge)
• Voorzien van een dubbele nitril-coating op de nylon drager met daarbovenop nog een  

extra derde nitrilfoam-coating op de handpalm en de vingertoppen
• De drievoudig gecoate nitril-coating is bijzonder flexibel en zorgt voor een zeer goede 

pasvorm
• De ruwe ‘Sandy finish’ op de palm van de hand zorgt vooruitstekende grip op droge,  

natte, vettige en olieachtige voorwerpen
• Erg comfortabel om te dragen door de zachte nylon drager
• Zeer soepele handschoen die de hand en onderarm beschermt tegen vele chemicaliën
• Sanitized behandeld om bacteriën te remmen, geuren te minimaliseren en de frisheid  

te bevorderen
• Vrij van schadelijke stoffen conform OEKO-TEX® Standard 100
• Handschoen met schulprand (slip-on)
• Lengte: 350 mm
• Dikte palm: 1.2-1.4 mm / dikte rug en kap: 1.1-1.3 mm 

EIGENSCHAPPEN 1.51.900.00

TOEPASSINGEN: 
•  Petrochemie  •  Chemie  •  Industrie  •  Transport & Logistiek  •  Reinigingsdiensten  
•  Scheepvaart  •  Agrarisch  •  Metaalindustrie  •  Offshore

SANDY FINISH
De ruwe ‘Sandy finish’ op de palm 
van de hand zorgt vooruitstekende 
grip op droge, natte, vettige en 
olieachtige voorwerpen.

OEKO-TEX®
Vrij van schadelijke stoffen 
conform OEKO-TEX® Standard 100.

SHGO 110325 TESTEX

EN 388:2016
+A1:2018

4121X

EN ISO 374-1:2016
+A1:2018/Type A

AJKLMNOPT

EN 407:2020

X1XXXXVIRUS

EN ISO 374-5:2016

8/M        9/L        10/XL      11/XXL 

BESCHIKBARE MATEN


