KULDEISOLERENDE HANSKER, VARMEBESKYTTENDE HANSKER

®

TEGERA 8810R INFINITY
For ytterligere
informasjon

SUPERMYK VINTERHANSKE, HÅNDFLATEDYPPET
Vinterfôret hanske med håndflate dyppet i supermykt nitrilskum for bruk om vinteren eller i kalde
arbeidsområder. Utformet for allsidig arbeid i tørre til halvtørre omgivelser. Den er varm og komfortabel,
men samtidig myk og fleksibel med den høye fingerførligheten og fingertuppfølsomheten som er unik for
Infinity-hansker. Pustende materialer for komfort hele dagen. Hudvennlig med Derma-test og Oeko-Texsertifikat. Leveres med beskrivende hengelapp som gjør det lett for kunden å velge i butikken.
BETYDNING

TILLEGGSEGENSKAPER

Høyt kvalitetsnivå på beskyttelsen
God fingertuppfølelse
Godt grep
Ekstra behagelig
Smidig
Slitesterk

Tåler kontaktvarme opptil 100°C
Godkjent for mathåndtering
Anatomisk utformet

TM
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Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i
forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere
informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

ejendals.com

®

TEGERA 8810R INFINITY

MOTVIRKER RISIKO FOR
slipeskader, blemmer, skrubbsår, kutt, kontakt med urenheter,
uttørking, sprukken hud, kontakt med kulde

VIKTIGSTE BRUKSMILJØER

EAC

Cat. II

EN 420:2003
+A1:2009

tørre miljøer, kalde miljøer, skitne miljøer
Informasjon/UIS

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

EN 388:2016
4221X

EN 407:2004
X1XXXX

EN 511:2006
X2X

Egnet for kontakt
med mat

maskinoperatør, bygningsarbeid, snekkerarbeid,
installasjonsarbeid, anleggsarbeid, transportarbeid,
maskinførerarbeid, lagerarbeid, flyplassarbeid, vedlikeholdsarbeid

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER
machinery and equipment, mro, transportation, utilities, building
and construction, logistics

TYPE ARBEID
Middels tungt arbeid

SPESIFIKASJON
TYPE Kuldeisolerende hansker, Varmebeskyttende hansker
KATEGORI Cat. II
KOLLEKSJON Infinity
FÔRMATERIALE Fleece, Nylon, Akryl, Spandex, 10 gg, 15 gg
GREPDESIGN Gripemønster i foam
FARGE Svart, Gul
PAR PER: BUNT/ESKE 6/72
EMBALLASJETYPER Håndtak med eurohull
IMPREGNERING Håndflate dyppet
IMPREGNERINGSMATERIALE Nitrilskum, Vannbasert PU
MANSJETTSTIL Strikket mansjett
SPESIFIKASJON MATERIALE PÅ INNSIDEN Akryl
SPESIFIKASJON YTTERMATERIALE Nitril, Nylon

STØRRELSE

ART. NR.

EAN

7

8810R-7

7340118370378

8

8810R-8

7340118370408

9

8810R-9

7340118370439

10

8810R-10

7340118370460

11

8810R-11

7340118370491
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