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Isolerende handschoenen
Onze isolerende handschoenen voldoen aan de internationale norm
IEC 60903. Om aan deze norm te voldoen ondergaan zij spannings-,
verouderings- en mechanische weerstandstests. Zij behoren tot de cate-
gorie M van de norm : handschoenen met sterke mechanische weerstand.
Voor deze categorie zijn de aanvaardingsniveaus bij mechanische tests
strenger. Deze tests betreffen de breek- en perforatiesterkte, rek bij
breuk en blijvende vervorming na rek.
Deze handschoenen in latex, die speciaal werden ontworpen om zeer
hoge diëlektrische eigenschappen te verkrijgen, zijn uitgevoerd met de
vingers en de duim gedeeltelijk in de natuurlijke stand gebogen. De vorm
sluit nauw rond de hand en staat borg voor gebruikscomfort en ergono-
mie. De rechte kapvorm beschermt tevens de voorarm. De handschoenen
worden afzonderlijk getest en in een hermetisch plastic zakje gestoken.

Onderhandschoenen

Voor verplichte controle van
handschoenen voor gebruik.
Controle door oppomping en
onderdompeling in water.
Thermohardende stof.

CG-117

Te bevestigen in transformatorsta-
tions of draagbaar. Isolerend,
schokvast, talkflesje inbegrepen.

Vensterkoffertje voor
isolerende handschoenen

CG-35/1 60 x 210 x 460 mm - 0,730 kg

Onderhandschoenen in
katoen voor isolerende
handschoenen.

CG-80-**

Referentie Klasse Gebruiks- Gemiddelde Toelichtingen Benaderend 
spanning (V) dikte (mm) gewicht (g)

CG-02 (*) 00 tot 500 0,9 zachte handschoenen 220

CG-05 (*) 00 tot 500 0,5 latex 90

CG-10 (*) 0 tot 1 000 1,0 latex 200

* Referentie aanvullen met maat : A = 8, B = 9, C = 10 of D = 11

Zeer soepele overhand-
schoenen in gesiliconeerd
nerfleder.
Brede kap in leder.
Spanriem.

Overhandschoenen

CG-98 (*) 0,170 kg

In versterkte, waterafstotende
stof voor transport van
isolerende handschoenen in
voertuigen en gereedschaps-
kisten. Lus voor riem en veerhaak.

Opbergzak

CG-36 60 x 180 x 400 mm - 0,120 kg

IEC-60903
EN 60903

(*) Referenties aanvullen met maat A, B, C of D
OPMERKING : A = maat 8, B = maat 9, C = maat 10, D = maat 11

Pneumatisch controletoestel

Oog- en
hoofdbescherming

Isolerende
handschoenen

Isolerende tapijten
en laarzen

Persoonlijke beschermingPersoonlijke bescherming

Geleverd in karton : 140 x 150 x 160 mm
0,600 kg

** Referentie aanvullen met maat :
H : Mannen, F : Vrouwen
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