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Zone / Overheidsdienst: 

Open offerteaanvraag bestek n° II/MAT/A11-320-13 
De opdracht is geldig van 18/06/2014 tot 18/07/2018 

HANDSCHOENEN MET EEN BEPERKTE BESCHERMING TEGEN 
KOOLWATERSTOFFEN EN CHEMISCHE PRODUCTEN 

Leverancier : VIGOTECAKATHERM NV 
Schoonmansveld 52 
2870 PUURS 
Tel. 03/860 01 90 
Fax. 03/860 01 99 
Email: info@vigotecakatherm.be 

EENHEIDSPRIJS : Excl. BTW: 12,77 € 
Incl. BTW 21%: 15,45 € 

OPLEVERINGSTERMIJNEN 

- de opleveringstermijn voor “de eerste handschoen van de reeks” uitgedrukt in kalenderdagen, te rekenen vanaf 
de dag van de bestelling: 7 kalenderdagen. 

- de opleveringstermijn voor de handschoenen van de eerste reeks, uitgedrukt in kalenderdagen, te rekenen vanaf 
de dag van de goedkeuring van “de eerste handschoen van de reeks”: 7 kalenderdagen. 

- het opleveringstempo van elk van de bijkomende reeksen, uitgedrukt in kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag 
van de bestelling: 7 kalenderdagen. 

MODEL : KCL Tricotril 737 

mailto:info@vigotecakatherm.be
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OMSCHRIJVING: 
 
De beschermende handschoenen tegen “chemische producten” zijn bestemd om de handen te beschermen 
tijdens interventies in strijd tegen de vervuiling, vooral door koolwaterstoffen en meer bepaald de omgang met 
dispersiemiddelen, met kleine recipiënten die chemische producten bevatten wanneer het dragen van een 
speciale uitrusting niet noodzakelijk is en het gebruik van producten die o.a. gebruikt worden voor de vernietiging 
van de processierups,… 
 
De handschoen beantwoordt aan de normen: 
 

- EN 388 – bescherming tegen de mechanische risico’s met prestatieniveaus: 
3121 (index van 0 tot 4 – schuurweerstand, snijweerstand, scheurweerstand, perforatieweerstand) 

- EN 374-3 – weerstand tegen chemische producten met prestatieniveaus: 
AJL (index 0 tot 6) 

• A bestand tegen methanol – index: 2 
• J bestand tegen n-heptaan – index: 6 
• K bestand tegen natriumhydroxide – index: 6 
• L bestand tegen zwavelzuur – index 3 

- EN 374-2: weerstand tegen penetratie – bescherming tegen micro-organismen. 
 

De buitenkant van handschoen is uitgevoerd in nitril en de binnenkant in naadloos tricot katoen.  
 
De handschoen biedt de volgende voordelen: 
 

- een uitgebreide chemische bestendigheid; 
- goede mechanische eigenschappen; 
- een goede grip bij vette en olieachtige delen; 
- een hoog draagcomfort bij langdurig gebruik. 

 
De handschoen is ongeveer 36 cm lang. 
 

MAAT EENHEIDSPRIJZEN 
EXCLUSIEF BTW 

HOEVEELHEDEN BEDRAG EXCLUSIEF 
BTW 

7 12,77 €   

8 12,77 €   

9 12,77 €   

10 12,77 €   

11 12,77 €   

 
 
HANDLEIDING:  
Gebruikshandleiding in de taal van de gebruiker (NL, FR of D). 
Eén resistentielijst per dienst in de taal van de gebruiker (NL, FR of D). 
 
 
Opgemaakt te: 
Op datum van : 
Functie: 
Zone / Overheidsdienst: 
 
 
 
Handtekening:  


