
Denne komfortable hansken har skjærebeskyttelse over det hele (nivå B). Det tynne spaltskinnet gjør
hansken supermyk og egnet for alle typer monteringsarbeid der det kreves god fingerførlighet.
Detaljer som varmebestandig sytråd og forsterket pekefinger bidrar til å gjøre hansken ekstra
slitesterk.

BETYDNING

Høyt kvalitetsnivå på beskyttelsen
Ekstra smidig
Ekstremt god fingertuppfølelse
Svært god passform
Ekstra behagelig
Svært slitesterk
Ekstremt godt grep

TILLEGGSEGENSKAPER

Tåler kontaktvarme opptil 100°C
Forsterket pekefinger
Forsterkede sømmer
Vann- og oljeavvisende
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MOTVIRKER RISIKO FOR
brannskader, varmeskader, skjæreskader, slipeskader,
blemmer, skrubbsår, kutt, kontakt med urenheter

VIKTIGSTE BRUKSMILJØER
skjæringsrisikoområder, helårsbruk, varme miljøer, olje og
fettede miljøer, skitne miljøer, krevende miljø

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER
maskinoperatør, bygningsarbeid, snekkerarbeid,
installasjonsarbeid, el-installasjonsarbeid, vvs-
installasjonsarbeid, platearbeid, verkstedsarbeid,
transportarbeid, maskinførerarbeid, lagerarbeid,
metallarbeid, sveisearbeid, varme arbeid, gruvearbeid

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER
mining, pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal
fabrication, machinery and equipment, mro, automotive,
transportation, building and construction, logistics

TYPE ARBEID
Middels tungt arbeid

SPESIFIKASJON

TYPE Allsidige arbeidshansker, Hansker med
skjærebeskyttelse, Varmebeskyttende hansker
KATEGORI Cat. II
HÅNDFLATEMATERIALE Saueskinn
TYKKELSE 0,45-0,55 mm
FÔR Helforet
LENGDE 215-275 mm
BEVEGELSEFRIHET 5
FARGE Grå
PAR PER: BUNT/ESKE 6/60
EMBALLASJETYPER Tråd
KUTTMOTSTAND (EN ISO 13997) Kuttmotstand nivå B
KUTTMOTSTAND (EN ISO 13997) TDM: 7.7 N
SPESIFIKASJON MATERIALE PÅ INNSIDEN Para-aramid
SPESIFIKASJON YTTERMATERIALE Lær, Naturlig lateks

SAMSVAR
Cat. II TP TC 019:2011 Informasjon/UIS

EN 407:2004
41314X

EN 388:2016
2322B

EN 420:2003
+A1:2009

EGENSKAPER
Skjærebeskyttelse Vannavvisende

STØRRELSE ART. NR. EAN

6 256-6 7340118322674

7 256-7 7340118322698

8 256-8 7340118322711

9 256-9 7340118322735

10 256-10 7340118322612

11 256-11 7340118322636

12 256-12 7340118322650
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