
Presisjonsarbeidshanske med unik følelse og god fingerførlighet for jobber i fettete og oljete miljøer.
Ultralett takket være 18 gg strikking. Heldyppet med microfoam-belagt håndflate for bedre
gripeytelse. Tåler kontaktvarme opp til 100 °C. Anatomisk utformet, Derma-godkjent og Oeko-Tex-
sertifisert. Leveres med beskrivende hengelapp som gjør det lett for kunden å velge i butikken.

BETYDNING

Slitesterk
Ekstra smidig
Ekstremt god fingertuppfølelse
Ekstra behagelig
Godt grep

TILLEGGSEGENSKAPER

Tåler kontaktvarme opptil 100°C
Godkjent for mathåndtering
Olje- og fettbestandig
Tynn

8804R

HELDYPPET, DOBBELTBELAGT HÅNDFLATE
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MOTVIRKER RISIKO FOR
slipeskader, blemmer, skrubbsår, kutt, kontakt med
urenheter, sprukken hud, kontakt med væte, kontakt med
olje og fett

VIKTIGSTE BRUKSMILJØER
fuktige miljøer, olje og fettede miljøer, skitne miljøer

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER
finmonteringsarbeid, monteringsarbeid, maskinoperatør,
bygningsarbeid, snekkerarbeid, installasjonsarbeid, vvs-
installasjonsarbeid, verkstedsarbeid, transportarbeid,
maskinførerarbeid, lagerarbeid, flyplassarbeid,
vedlikeholdsarbeid, servicearbeid, butikkarbeid

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER
machinery and equipment, mro, automotive,
transportation, utilities, building and construction,
logistics, facilities, service, retail

TYPE ARBEID
Lett arbeid

SPESIFIKASJON

TYPE Varmebeskyttende hansker, Arbeidshansker for
presisjonsarbeid
KATEGORI Cat. II
KOLLEKSJON Infinity
FÔRMATERIALE Nylon, 18 gg, Spandex
BEVEGELSEFRIHET 5
GREPDESIGN Gripemønster i foam
FARGE Svart, Gul
PAR PER: BUNT/ESKE 6/72
EMBALLASJETYPER Håndtak med eurohull
IMPREGNERING Hel dyppet, Dobbeltdyppet
IMPREGNERINGSMATERIALE Nitril, Nitrilskum,
Vannbasert PU
MANSJETTSTIL Strikket mansjett
MANSJETTMATERIALE Tekstil
SPESIFIKASJON MATERIALE PÅ INNSIDEN Nylon,
Elastan
SPESIFIKASJON YTTERMATERIALE Nitril

SAMSVAR
Cat. II TP TC 019:2011

Informasjon/UIS EN 407:2004
X1XXXX

EN 388:2016
4121X

EN 420:2003
+A1:2009

Contact heat rating valid for palm area only

STØRRELSE ART. NR. EAN

7 8804R-7 7340118368634

8 8804R-8 7340118368726

9 8804R-9 7340118368818

10 8804R-10 7340118368900

11 8804R-11 7340118368993
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