
SNIJBESCHERMING 
ASSORTIMENT MOUWEN

Ontdek ons assortiment gebreide 
mouwen met beter comfort om aan uw 
snijbeschermingsbehoeften te voldoen.



VOORDELEN ASSORTIMENT MOUWEN
Snijwonden en andere verwondingen (schaafwonden, zweren...) kunnen ontstaan in verschillende situaties bij 
het hanteren van ongesneden metalen delen en dunne metalen onderdelen of bij het assembleren van scherpe 
onderdelen, soms in gesloten ruimtes.
Het is belangrijk dat u over de juiste bescherming voor hand, onderarm of arm beschikt met een goede pasvorm, 
en dat u er comfortabel mee kunt werken. Om de meeste snijbeschermingsbehoeften te dekken hebben wij ons 
assortiment snijbestendige mouwen uitgebreid van niveau B tot en met D.
Ontdek de specifieke kenmerken van het assortiment mouwen dat comfort combineert met prestaties en de 
onderarmen beschermt tegen snijrisico’s.

Voelt als een tweede huid
Naadloos gebreid voor optimaal comfort en bewegingsvrijheid
Voelt zacht aan door geavanceerde breitechniekComfort

Wasbaar
3 tot 5 keer zonder wijziging in 
de prestaties om de levensduur 
te verlengen en afval en kosten 
te verminderen

KRYTECH 603

KryTech 602 | 603
Soepele en dunne stof (weefdichtheid 15) zorgt voor:

fris gevoel op de huid      perfecte pasvorm
uitstekende flexibiliteit

Ultradun en zacht duimgat*
Houdt de mouw op zijn plek, verhoogt de veiligheid en behoudt de 
vingergevoeligheid

KryTech 603 : 
Goed zichtbare kleur om makkelijk te zien of de mouw correct 
gedragen wordt

Klittenbandsluiting*
Veilige pasvorm voor veilig werken
Elastische band kan aan armomtrek worden aangepast

*  Beschikbaar op alle mouwen behalve KryTech 602

Onze handschoenen be-
vatten geen schadelijke 
stoffen om het risico op 
allergieën te verminderen

Snij-
bescherming

Een combinatie van HDPE-garens en samengestelde vezels aangepast aan elk 
snijbeschermingsniveau van ISO B tot en met D, afgestemd op uw behoeften

Gegarandeerde kwaliteit
Bevat geen siliconen om sporen of 
gebreken aan metaalplaten en glas 
te voorkomen voordat ze worden 
geschilderd

Met zacht draad 
omhulde vezels 
om huidirritatie te 
voorkomen

Onze mouwen zijn 
voorzien van het 
keurmerk OEKO-TEX® 
Standard 100

NIEUW

Huid-
bescherming

Extra voordelen



VOORDELEN ASSORTIMENT MOUWEN TOEPASSINGEN & GEBRUIK
Onze mouwen bieden snijbescherming van niveau B tot en met D en zijn geschikt voor gebruik in de 
automobielindustrie, de bouw, witgoed en de glasindustrie.

Voor een optimale bescherming moeten snij-
bestendige mouwen samen worden gebruikt met de 
juiste snijbestendige handschoenen.
Een simpele aanbeveling in 5 stappen voor correct 
gebruik van beschermende mouwen en handschoenen.

Gebruik het duimgat om de mouw 
op de plaats te houden

Breng de mouw goed aan met behulp 
van de elastische klittenbandsluiting 
om comfortabel en veilig te werken

Trek een snijbestendige hand- 
schoen, met hetzelfde snij- 
beschermingsniveau, over de mouw 
aan

Controleer of de manchet van 
de handschoen over de mouw is 
getrokken om snijbescherming te 
waarborgen

U kunt nu veilig werken

GEBRUIKSADVIES

1

2

3

4

5

Hanteren van scherpe metalen 
onderdelen

Assembleren van metalen onderdelen

Vastgrijpen van scherpe onderdelen

Hanteren en assembleren van 
ongesneden onderdelen met hoog 

snijrisico

KRYTECH 532
SNIJBESCHERMING

NIVEAU B

KRYTECH 602
SNIJBESCHERMING

NIVEAU C

KRYTECH 603
SNIJBESCHERMING

NIVEAU C

KRYTECH 538
SNIJBESCHERMING

NIVEAU D

NIEUW

NIEUW



KRYTECH

532 S 532 602 603 538

Klittenbandsluiting
Duimgat

Klittenbandsluiting
Goed zichtbaar duimgat

Klittenbandsluiting
Duimgat

Naadloze drager van HDPE-vezels
Naadloos gebreide drager 

van HDPE-vezels en 
samengestelde vezels

13 15 13

Grijs Blauw
Blauw / Goed zichtbaar 

geel
Grijs

450 450 450 530 600

120 140 120 120 150

Uniek

5 keer op 60°C 3 keer op 40°C 5 keer op 60°C

6 paar in één verpakking

72 paar in een doos 48 paar in een doos

1 mouw in verkoopauto-
maatverpakking*

72 mouwen in een doos

1 mouw in verkoopauto-
maatverpakking*

48 mouwen in een doos

Er zijn verschillende risico’s afhankelijk van de omgeving.
Mapa Professional heeft een volledig assortiment beschermende handschoenen & mouwen.

Bezoek onze website mapa-pro.com

ISO
13997:
11,6N

(1182g)

EN 388

3X42C

ISO
13997:
17,8N

(1814g)

EN 388

4X4XD

ANSI ANSI

EN 388

334XB

ISO
13997:

5,3N
(540g)

ANSI ANSI

ABRASION

SNIJBESCHERMING

NIVEAU C
SNIJBESCHERMING

NIVEAU D
SNIJBESCHERMING

NIVEAU B

Maak de juiste keuze uit ons assortiment snijbestendige mouwen.

PRODUCTSPECIFICATIE

Productnaam

Specifieke 
kenmerken

Snijbescher-
mingsniveau

EN 388
Prestaties

ANSI
Prestaties

Voering

Weefdichtheid

Kleur

Lengte (mm)

Breedte (mm)

Maat

Wasbaarheid

Standaard 
verpakking

Verkoopauto-
maatverpak-

king*

mapa-pro.com
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