
Industristandard for lærhanske for TIG-sveising. Utmerket komfort og fleksibilitet takket være
geitenarv av høy kvalitet. Hansken er 0,7 mm tynn og ufôret for ekstra følsomhet og presisjon. Lang
mansjett gir ekstra beskyttelse mot sprut av smeltet metall. Elastisk håndledd for bedre passform.
KEVLAR -sømmer for ekstra slitestyrke. EN 388:2016, 2111X EN 407:2004, 412X4X®

BETYDNING

Høyt kvalitetsnivå på beskyttelsen
Slitesterk
Ekstra smidig
Ekstremt god fingertuppfølelse
Svært god passform

TILLEGGSEGENSKAPER

KEVLAR -tråd i sømmene som tåler
427° C kortvarig varmeeksponering og
204° C varmeeksponering over lengre
tid

®

Tåler kontaktvarme opptil 100°C
Forsterket pekefinger
Varmebestandig sytråd

VARMEBESKYTTENDE HANSKER, SVEISEHANSKER
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MOTVIRKER RISIKO FOR
brannskader, varmeskader, slipeskader, blemmer,
skrubbsår, kutt, kontakt med urenheter

VIKTIGSTE BRUKSMILJØER
helårsbruk, varme miljøer, skitne miljøer, krevende miljø

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER
monteringsarbeid, verkstedsarbeid, skogsarbeid, støperi,
hagearbeid, glassindustriarbeid, varme arbeid,
installasjonsarbeid, marint arbeid, metallarbeid,
gruvearbeid, papirindustriarbeid, vedlikeholdsarbeid,
sveisearbeid, treindustriarbeid

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER
agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, pulp and
paper, rubber and plastic, glass, bricks, concrete, metal
fabrication, machinery and equipment, mro, automotive,
transportation, building and construction, logistics,
facilities, service, retail

TYPE ARBEID
Lett arbeid

SPESIFIKASJON

TYPE Varmebeskyttende hansker, Sveisehansker
KATEGORI Cat. III
HÅNDFLATEMATERIALE Geitenarv av høyeste kvalitet
MATERIALE I HÅNDBAK Geitenarv av høyeste kvalitet
FÔR Uforet
LENGDE 310-350 mm
FARGE Hvit, Gul
PAR PER: BUNT/ESKE 12/60
EMBALLASJETYPER Tråd
LUKKEMETODE Elastisk kant 180°
MANSJETTSTIL Sikkerhetsmansjett
MANSJETTMATERIALE Lær
SPESIFIKASJON YTTERMATERIALE Lær, Naturlig lateks

SAMSVAR

2777 0321
TP TC 019:2011 Informasjon/UIS EN 12477:2001+A1:2005

EN 407:2004
412X4X

EN 388:2016
2111X

EN 420:2003
+A1:2009

EN 1149-2:1997
R:2.55x10⁵Ω

Type B

STØRRELSE ART. NR. EAN

7 126A-7 7340118312293

8 126A-8 7340118312316

9 126A-9 7340118312330

10 126A-10 7340118312255

11 126A-11 7340118312279
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