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TECHNISCHE FICHE

Knee Protector
COMFORTABELE EN DUURZAME KNIEBESCHERMER

Ergonomisch: voorkomt knie- en rugklachten.

Ondersteuning en bescherming van knie en been.

Slechts 250 gram.

Vochtabsorberende binnenlaag.

Waterdichte buitenlaag.

Eén comfortabele bevestiging.

Eén universele maat.

Gebruik

• Druk de Knee Protector met het zwarte ronde gelschuim tegen de knieschijf.
• Maak de elastieken band vast om het onderbeen. 
• U kan nu veilig en comfortabel werken.

Product

Karakteristieken

De Knee Protector is een ergonomische en duurzame 
kniebeschermer vervaardigd uit kwaliteitsmaterialen die knie- en 
rugklachten helpt te voorkomen voor iedereen die regelmatig en 
langdurig op zijn knieën werkt, zoals tegelzetters, vloerleggers, 
tuiniers, ... . De Knee Protector ondersteunt en beschermt de knie en 
een deel van het onderbeen. Door zijn licht gewicht van 250 gram en 
één enkele elastiekband is hij zeer comfortabel. De 
vochtabsorberende inleg ondersteunt het onderbeen. De flexibele 
buitenlaag van slijtvast polyehtyleen is waterdicht.

Verpakking

Knee Protector - 2st 320501000

Technische Eigenschappen

• Een universele maat.
• Buitenlaag:slijtvast polyethyleen.
• Eerste tussenlaag: PE 200KG/m³.
• Tweede tussenlaag: PE 125KG/m³.
• Derde tussenlaag: PE 50 KG/m³.
• Binnenlaag: ademend polyester doek.
• Inleg: vochtabsorberend schuim bekleed met een 

zwart polyester doek.
• Airbag.
• Elastieken band: vervangbare 50mm zwart met 

velcrobevestiging.
• Te gebruiken op oppervlakken met een 

temperatuur tussen -10°C en +50°C.
• Penetratiebescherming: 127 Newton.
• Niet blootstellen aan vuur of aan brandende of 

smeulende materialen.
• Voorkom aanraking met chemische substanties.
• Geen veiligheidsgarantie op puntige uitsteeksels.
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