
Allsidig lærhanske av høy kvalitet for monteringsarbeid. Oksenarv i håndflaten gir utmerket
beskyttelse mot slitasje. Bomull på håndbak for bedre pusteegenskaper. Elastisk håndledd for
komfortabel passform. EN 388:2016, 2121X

BETYDNING

Høyt kvalitetsnivå på beskyttelsen
God fingertuppfølelse
Slitesterk
Godt grep
God passform

TILLEGGSEGENSKAPER

Forsterkede fingrer og tommel

MONTASJEHANSKER

888
For ytterligere

informasjon
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MOTVIRKER RISIKO FOR
slipeskader, blemmer, skrubbsår, kutt, kontakt med
urenheter

VIKTIGSTE BRUKSMILJØER
skitne miljøer, krevende miljø

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER
jordbruksarbeid, flyplassarbeid, monteringsarbeid,
bygningsarbeid, snekkerarbeid, vaktmesterarbeid,
betongarbeid, anleggsarbeid, verkstedsarbeid, støperi,
hagearbeid, glassindustriarbeid, installasjonsarbeid,
maskinførerarbeid, maskinoperatør, marint arbeid,
metallarbeid, gruvearbeid, vedlikeholdsarbeid,
renholdsarbeid, transportarbeid, lagerarbeid,
treindustriarbeid

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

TYPE ARBEID
Middels tungt arbeid

SPESIFIKASJON

TYPE Montasjehansker
KATEGORI Cat. II
HÅNDFLATEMATERIALE Oksenarv
MATERIALE I HÅNDBAK Bomull
FÔR Uforet
LENGDE 225-280 mm
BEVEGELSEFRIHET 5
FARGE Grå, Blå, Svart, Hvit
PAR PER: BUNT/ESKE 12/120
EMBALLASJETYPER Krok med håndtak
LUKKEMETODE Elastisk kant 360°
SPESIFIKASJON YTTERMATERIALE Lær, Bomull,
Naturlig lateks

SAMSVAR
Cat. II TP TC 019:2011

Informasjon/UIS EN 388:2016
2121X

EN 420:2003
+A1:2009

STØRRELSE ART. NR. EAN

6 888-6 7392626060678

7 888-7 7392626034334

8 888-8 7392626034341

9 888-9 7392626034358

10 888-10 7392626034365

11 888-11 7392626034372

12 888-12 7392626034389
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