
Push-Lock® verbindingssysteem voor handschoenen

Het Push-Lock® verbindingssysteem voor handschoenen van 
Lakeland biedt een eenvoudige, snelle en veilige methode om voor 
een goede afdichting te zorgen aan de pols tussen het chemisch 
pak en de handschoen.

De huidige traditionele methode waarbij handschoenen worden afgeplakt met duct 
tape of kleeftape, is duur, onhandig, onzeker en niet getest.

Het Push-Lock® systeem is:

•  Getest en goedgekeurd tot Type 3 straal

•  Eenvoudig en snel aan te brengen door de gebruiker

•  Comfortabel - zit losjes rond de pols

•  Voordelig en kostenbeheerd

Hoe zorgt u voor een afdichting tussen uw chemisch 
pak en handschoenen?

Push-Lock® is een geregistreerd handelsmerk. Eerder gekend als het “Push-Fit” systeem.
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Uniek systeem voor het verbinden van 
chemische handschoenen op ChemMax® 
coveralls mouwen.

Hoe werkt het?

Het Lakeland Push-Lock® verbindingssysteem voor handschoenen 
biedt een veilig alternatief voor het gebruik van de traditionele 
methode van kleeftape om de handschoen af te dichten op de mouwen 
van het kledingstuk.

Er zijn verschillende voordelen:-P

Kleeftape t.o.v. Push-Lock® verbindingssysteem voor 
handschoenen

Kleeftape Push-Lock® verbinding

Lukraak… geen controle 
of kennis waar de tape een 
afdichting vormt.

Getest tot de Type 3 straaltest met 
ChemMax ®1,2 en 3

Twee personen nodig - de tape 
moet aangebracht worden 
door een andere persoon 
nadat het pak is aangetrokken.

De gebruiker hecht de 
handschoenen aan voordat het pak 
wordt aangetrokken.

Kost - goede chemische tape 
voor het afdichten van hand-
schoenen is duur.

Het Push-Lock® verbindingssysteem 
voor handschoenen kan meermaals 
gebruikt worden… hoe meer 
toepassingen, hoe effectiever het 
wordt.

Kostenbeheersing... zeer moei-
lijk te controleren hoeveel tape 
wordt gebruikt.

Kost is precies bekend.. en wordt 
lager bij hergebruik.

Oncomfortabel... tape MOET 
stevig aangebracht worden 
aan de pols om effectief te zijn 
Dit kan ook de bloedsomloop 
beperken naar de handen 
en resulteren in ongemak, 
gevoelloosheid, verlies van 
behendigheid en langdurige 
gezondheidsproblemen.

Het Push-Lock® systeem zit losjes en 
comfortabel op de pols.

Moet door een andere 
persoon verwijderd worden… 
en beschadigt de mouw 
van het pak, zodat deze 
onbruikbaar wordt in het 
proces.

Pak wordt verwijderd door de ge-
bruiker met de handschoenen aan-
gehecht. Pak kan opnieuw gebruikt 
worden indien het onbeschadigd 
en niet vervuild is

   Push-Lock® Samenvatting van voordelen
•  Twee concentrische plastic ringen klemmen aan elkaar met de 

handschoen en mouw daartussen.

•  Biedt vloeistofdichte afdichting getest en goedgekeurd tot Type 3 
straal met ChemMax® 1, 2 en 3 kledingstukken.

• Meervoudig gebruik - voordeliger.

•  Eenvoudiger en sneller te gebruiken en pasvorm te vergelijken 
met traditionele afplakking van mouw en handschoen.

• Beschikbaar in dozen van 20 ringen (voor 5 kledingstukken)

Scan deze QR-codes voor meer 
informatie over het Push-Lock®
verbindingssysteem voor 
handschoenen.


