
En ufôret skinnhanske av høy kvalitet med syntetisk håndbak som gir svært god fingertuppfølelse og
beskyttelse mot blemmer, skrammer, rifter og skitt. Den forsterkede pekefingeren og
forsterkningene i fingertuppene gjør hansken mer slitesterk, da disse delene er mer utsatt for
slitasje. Egnet for alle typer oppgaver i tørre miljøer, spesielt finmontering og presisjonsarbeid.

BETYDNING

Svært god passform
Høyt kvalitetsnivå på beskyttelsen
Ekstremt god fingertuppfølelse

TILLEGGSEGENSKAPER

Forsterket pekefinger
Forsterkede fingertupper

ALLSIDIGE ARBEIDSHANSKER, MONTASJEHANSKER, ARBEIDSHANSKER FOR
PRESISJONSARBEID
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UTMERKET FINGERFØRLIGHET OG PASSFORM

For ytterligere
informasjon
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MOTVIRKER RISIKO FOR
blemmer, skrubbsår, kutt, kontakt med urenheter

VIKTIGSTE BRUKSMILJØER
tørre miljøer, skitne miljøer

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER
finmonteringsarbeid, inspeksjonsarbeid, maskinoperatør,
bygningsarbeid, snekkerarbeid, installasjonsarbeid,
transportarbeid, maskinførerarbeid, lagerarbeid,
flyplassarbeid, treindustriarbeid, vedlikeholdsarbeid

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER
utilities, transportation, automotive, building and
construction, logistics, service, retail

TYPE ARBEID
Lett arbeid

SPESIFIKASJON

TYPE Allsidige arbeidshansker, Montasjehansker,
Arbeidshansker for presisjonsarbeid
KATEGORI Cat. II
HÅNDFLATEMATERIALE Geitenarv av høyeste kvalitet
MATERIALE I HÅNDBAK Nylon
FÔR Uforet
LENGDE 230-260 mm
FARGE Grå, Hvit
PAR PER: BUNT/ESKE 12/120
EMBALLASJETYPER Krok med håndtak
LUKKEMETODE Elastisk kant 180°
SPESIFIKASJON YTTERMATERIALE Lær, Nylon, Naturlig
lateks

SAMSVAR
Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Informasjon/UIS Kort modell (EN
420)

EN
388:2016+A1:2018
2010X

EN ISO 21420:2020

STØRRELSE ART. NR. EAN

6 115-6 7392626005976

7 115-7 7392626005846

8 115-8 7392626005853

9 115-9 7392626005860

10 115-10 7392626005877

11 115-11 7392626005884
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