
 
 
 
 

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV  
 
Ferney Group BV Datum: 10-10-2011 
Ampèrestraat 15 TSFK    11/1526447 t/m 1526450 
1704 SM Heerhugowaard Rev     : A 
Nederland Blad    : 1/2 
 
Productnaam: Kelfort® werkhandschoenen Kel-Grip N-Foam 
 
Opgesteld door:     E.G. Bekrachtigd door:    W.A. 

  
 
Het product: De Kelfort® werkhandschoenen Kel-Grip N-Foam biedt de handen 

of delen van de handen bescherming tegen mechanische risico’s. 
 Deze werkhandschoenen voldoen aan de eisen van de Europese 

Richtlijn 89/686/EEC met betrekking tot individuele beschermings-
uitrustingen en zijn vervaardigd overeenkomstig de eisen van de 
Euorpese geharmoniseerde norm EN 420:2003 en EN 388:2003.  

 
De toepassing: Deze werkhandschoenen zijn ideaal voor gebruik in de bouw, de 

industrie, onderhoud, transport, installatietechniek, assemblage-
werkzaamheden, auto-industrie en algemene montage. 

 
Eigenschappen: - Een nylon drager met een super lichte nitril foam coating die een 

hoge mate van beweeglijkheid en flexibiliteit biedt en de 
productiviteit van de gebruiker verhoogt. 

 - Antislip werking: de coating geeft een goede grip op droge, 
veilige en olieachtige voorwerpen. 

 - De ademende coating houdt de handen droog en koel. 
 
Leveringsvorm: 
Kleur: Grijs/zwart. 
Maten: M t/m XXL (t.w. 8 t/m 11). 
EAN-codes: 1526447 => maat M      => 8714678052101 (paar). 
 1526447 => maat M      => 8714678085291 (doos à 144 pr). 
 1526448 => maat L       => 8714678052118 (paar). 
 1526448 => maat L       => 8714678085307 (doos à 144 pr). 
 1526449 => maat XL    => 8714678052125 (paar). 
 1526449 => maat XL    => 8714678085314 (doos à 144 pr). 
 1526450 => maat XXL => 8714678052132 (paar). 
 1526450 => maat XXL => 8714678085321 (doos à 144 pr). 
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Productnaam: Kelfort® werkhandschoenen Kel-Grip N-Foam 
  
 
Verpakking: Per paar verpakt   
Omverpakking: Gebundeld per 12 paar. 
Inhoud doos: 144 paar. 
Afmetingen doos: (l x b x h): 64 cm x 28,5 cm x 24 cm. 
 
Opslag en onderhoud: Geen opslag- en onderhoudeisen. 
 
Waarschuwing: Deze handschoenen zijn ontworpen om de handen of delen van de 

handen te beschermen tegen mechanische risico’s. Gebruik deze 
handschoenen niet bij chemische producten. De handschoenen 
mogen niet gebruikt worden bij het werken met gekartelde tanden 
van messen wanneer de kans bestaat dat de handschoenen worden 
gegrepen door bewegende delen als ze beschikken over een hoge 
scheurweerstand. Of bij het werken met open vuur wanneer de 
uitslag 1 of 2 is onder A van EN 407. Voor zover bekend, bevatten 
deze handschoenen geen bestanddelen die allergieën kunnen 
opwekken. De bescherming geldt voor de palm van de hand. 

 
Technische gegevens: 
Materiaal: Een nylon drager met een nitrile foam coating met antislip werking. 
Temperatuursbesten- 
digheid tijdens opslag: +5 °C tot +40 °C.   
Keuringsnorm: Deze werkhandschoenen voldoen aan de Europese keuringsnormen 

EN 420:2003 en EN 388:2003. 
 
 
 


