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Persoonlijke Bescherming Middelen.

De veiligheid van mensen en daarmee ook de Persoonlijke Bescherming Middelen (PBM’s) staan hoog in het 
vaandel bij Linde Healthcare. De cryohandschoenen en schorten zijn onmisbare attributen voor het werken 
in extreem koude omgevingen. Ze bieden een effectieve bescherming in vrijwel alle toepassingen die met 
koude van doen hebben. De cryohandschoenen en schorten worden al sinds 1980 met de grootst mogelijke 
zorg gemaakt. Alhoewel de kwaliteit van de handschoenen uitzonderlijk genoemd mag worden, mag een 
cryohandschoen nooit worden ondergedompeld in vloeibare stikstof. Voor deze extreme conditie kunnen 
geen handschoenen gemaakt worden die dan alsnog voldoende bewegingsvrijheid bieden.

De cryoschorten zijn opgebouwd uit meerdere lagen die zorgen voor een thermische beveiliging van de     
drager tegen spatten en aanraking van koude delen. De schorten kunnen in vier maten geleverd worden. 

Cryohandschoenen zijn er in 2 uitvoeringen en 4 modellen. De basisuitvoering is waterafstotend. Ze geven 
een uitstekende bescherming bij de lage temperaturen van bijvoorbeeld droogijs, vrieskasten en kisten. 
Voor toepassingen met vloeibare stikstof wordt de waterdichte versie aanbevolen. Alle uitvoeringen hebben 
een ademende binnenvoering. 

Gelaatsbescherming is aanvullend op het gebruik van cryohandschoenen en het dragen van een schort. 
Bij het werken met vloeibare stikstof moeten de ogen tegen de extreme koude van vloeibare stikstof 
beschermd worden. Vloeistofspatten of blootstelling aan koud gas kan ernstig oogletsel veroorzaken. Draag 
dus een geschikte veiligheidsbril of gebruik een gelaatscherm.

Let bij de aanschaf van beschermende kleding op de volgende punten: 

Veiligheid

Cryoschorten

Cryohandschoenen

Gelaatsbescherming

Selectie en gebruik

•   Een goede pasvorm draagt bij aan het doel van het product. Een slechte passing verminderd het effect    
    door hogere thermische verliezen. 
•   Kies de handschoenlengte die het beste bij uw gebruik past.   
•   Kies waterdichte cryohandschoenen voor (echt) cryogene toepassingen. Zorg dat ze losvast zitten zodat  
    ze in geval van nood snel verwijderd kunnen worden.  
•   Kies voor de industriële versie als de handschoenen regelmatig in contact komen met slijtage 
    bevorderende onderdelen zoals kranen en afsluiters. 
•   Bewaar cryohandschoenen op een schone en droge plaats. 
•   Controleer met regelmaat de conditie van handschoenen en schorten en vervang kledingstukken die          
    slijtage of scheuren vertonen: neem bij twijfel geen risico.



2 van 2

Toebehoren

Artikelgegegevens

→ Persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor het veilig werken met cryogene gassen.

(1
60

0_
00

7/
01

20
15

)

 
Omschrijving

 
Artikelnummer

Cryogene handschoenen, CIGLWP 7306023
Cryogene handschoenen, CIGMWP 7306022
Cryogene handschoenen, CIGXWP 7306024
Cryogene handschoenen, CIWLWP 7306020
Cryogene handschoenen, CIWMWP 7306019
Cryogene handschoenen, CIWXWP 7306021
Cryogene handschoenen, EBL 7306015
Cryogene handschoenen, EBLWP 7306016
Cryogene handschoenen, EBM 7306013
Cryogene handschoenen, EBMWP 7306014
Cryogene handschoenen, EBXL 7306017
Cryogene handschoenen, EBXLWP 7306018
Cryogene handschoenen, MAL 7305997
Cryogene handschoenen, MALWP 7305998
Cryogene handschoenen, MAM 7305995
Cryogene handschoenen, MAMWP 7305996
Cryogene handschoenen, MAS 7305993
Cryogene handschoenen, MASWP 7305994
Cryogene handschoenen, MAXL 7305999
Cryogene handschoenen, MAXLWP 7306000
Cryogene handschoenen, SHLWP 7306624
Cryogene handschoenen, SHMWP 7306623
Cryogene handschoenen, SHSWP 7308550
Cryogene handschoenen, SHXLWP 7308549
Cryogene handschoenen, WRL 7305979
Cryogene handschoenen, WRLWP 7305980
Cryogene handschoenen, WRM 7305977
Cryogene handschoenen, WRMWP 7305978
Cryogene handschoenen, WRS 7305975
Cryogene handschoenen, WRSWP 7305976
Cryogene handschoenen, WRXL 7305991
Cryogene handschoenen, WRXLWP 7305992
Cryo-schort CA36 7306025
Cryo-schort CA42 7306026
Cryo-schort CA48 7306027
Cryo-schort CA54 7306028
Gelaatscherm 7305711
Veiligheidsbril 7308943
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