
01/0408.07.2019

SECUMAX POLYCUT 
NR. 8500112

WEGWERP VEILIGHEIDSMES MET VEILIG VERBORGEN MESJE. SPECIAAL VOOR HET SNIJDEN VAN FOLIE EN PAPIER.

Veiligheidstechniek

TECHNISCH SPECIFICATIEBLAD

Veilig verborgen mesje – de hoogste graad 
van veiligheid
Het mesje van de SECUMAX POLYCUT ligt 
veilig verborgen van goederen en handen. 
Hierdoor geniet u van de hoogste graad 
van veiligheid ten opzichte van snijwonden 
en beschadigde goederen.
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Bestelnummer 8500112.12

De allrounder onder de specialisten. Met glasvezel versterkt. 
De SECUMAX POLYCUT behoort tot onze kleine, flinke weg-
werpmessen van glasvezel versterkte kunststof. En toch 
heeft neemt hij hier als allrounder een speciale positie in. 
Dankzij de iets bredere spleet tussen het mesje en de kunst-
stof kunt u ook meerdere lagen dun materiaal snijden. Daar-
naast baant u zich met de lange punt gericht een weg door 
enveloppen, papier en folie. Vanwege zijn slanke vorm glijdt 
hij ook door smalle tussenruimtes.

Alles is beschermd 
Het kwaliteitsmesje ligt veilig verborgen tussen de neus en 
de houder. Zo snijdt u enkel wat u wilt snijden en blijven uw 
goederen beschermd. 

Gewoon goed 
De SECUMAX POLYCUT is een disposable mes. Aangezien u 
het mesje niet hoef te vervangen komt u er ook niet mee in 
contact. Een bijkomende troef, wat veiligheid betreft. 

Lang gepunte neus 
Waarom de extra lange en spitse neus bij de SECUMAX POLY-
CUT? Omdat u daarmee bijzonder eenvoudig in tussenruim-
tes kunt komen. Bovendien wordt hiermee het te snijden 
materiaal nog beter naar het mesje geleidt. 

Voor elke hand 
De SECUMAX POLYCUT is klein, licht en handig. Zo handig, dat 
u er ook graag langer mee wilt werken. Daarbij maakt het
niet uit of u links- of rechtshandig bent. Dit mes past gewoon
altijd.

Goed gepositioneerd 
De SECUMAX PLASTICUT verliest u niet snel. Omdat het vei-
ligheidsmes met een oog is uitgerust, kunt u het mes altijd 
op een handige plek ophangen.
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TOEPASSING

De belangrijkste snijmaterialen

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische kenmerken

Gemonteerd mesje

Wikkel-, stretch-, krimpfolie Plakband Folie- en papierbanen Garen, koord

Envelop

Materiaaldikte 0,30 mm.

MESJESWISSEL

Dit mesje zit vast in de houder en kan niet worden vervangen.

Hoogste veiligheid Geen mesjeswissel Ergonomisch Snijdiepte

Voor rechts- en 
linkshandigen

Oogje om te bevestigen Geschikt voor promotionele 
opdruk



03/0408.07.2019

VEILIGHEIDSCERTIFICAAT

Certificaten en onderscheidingen

PRODUCT- EN VERPAKKINGSDETAILS

Bestelnummer NR. 8500112.12

Afmetingen in mm 76,1 x 3 x 45,1 mm

Gewicht mes 7,6 g

Basismateriaal Glasvezelversterkte kunststof

Snijdiepte 3 mm

Verpakkingseenheid (VE) 10 in kartonnen doos (los)

Afmetingen (VE) 83 x 35 x 47 mm

Gewicht (VE) 87,0 g

Barcode (VE) 4002632800979

Hoeveelheid per omverpakking -

Douanenummer 82141000

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE

Lees voor gebruik altijd de gebruiksaanwijzing en bewaar 
deze zodat u uw MARTOR mes altijd veilig en optimaal kunt 
gebruiken. 

1. Algemene gebruiksaanwijzing: Gebruik het produkt uitslui-
tend en zorgvuldig voor handmatige snijwerkzaamheden en
niet voor onjuiste toepassingen. Let hierbij op de correcte
handhaving en de juiste toepassing van het mes. Als extra
veiligheidsmaatregel raden wij het gebruik van handschoe-
nen aan.

2. Bijzondere gebruiksaanwijzing ter voorkoming van ver-
wondingen: Gebruik uitsluitend onberispelijke messen met
scherpe, schone en onbeschadigde MARTOR-mesjes. Neem
bij het gebruik de grootste voorzichtigheid in acht. Maak
uzelf vóór gebruik vertrouwd met de veiligheidstechniek en
de werking ervan. Zorg er tevens voor dat deze niet door
het te snijden materiaal beïnvloed wordt. LET OP: het mesje
is scherp en kan ernstige en diepe snijwonden veroorzaken.
Pak daarom nooit het mesje vast! Plaats uw andere hand
niet op de snijkant van het mes en snij van uw lichaam af.

3. Onderdelen verwisselen: Dit mes is een wegwerpproduct.
Het wisselen van mesjes of andere onderdelen is derhalve
niet voorzien. Indien het mes ouderdomsverschijnselen of

slijtage vertoont, zoals bv. storingen bij de veiligheidstech-
niek of bij het gebruik, dient u het mes te vernietigen en te 
vervangen. Veranderingen of manipulatie van het product 
zijn niet geoorloofd, daar deze de veiligheid van het product 
beinvloeden. LET OP, in een dergelijke geval is er grote kans 
op verwondingen!  

4. Overig gebruik van het mes: Het mesje altijd zo opbergen
(afhankelijk van het producttype) dat snij-ongevallen uitge-
sloten zijn. Bewaar het mes op een veilige plaats.

5. Onderhoud: Houdt het mes altijd schoon en droog en stel
het niet onnodig bloot aan vuil en vocht teneinde een lange
levensduur te bevorderen.

LET OP: MARTOR is niet aansprakelijk voor eventuele ge-
volgschade. Technische veranderingen en afwijkingen voor-
behouden! Dit mes hoort niet thuis in kinderhanden!  

DIENSTEN

Video Technisch specificatieblad Advies
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