
Denne syntetiske lærhansken i Microthan  har forsterkede sømmer. Den har et ekstra lag
diamantmønstret Gripforce  (polypropylen) i håndflaten, som gir utmerket grep. Hansken egner seg
for allround-arbeid der det er avgjørende med utmerket grep og slitestyrke. Dekorativ gul farge på
toppen for bedre synlighet.

®

®

BETYDNING

Svært slitesterk
Ekstremt godt grep
God fingertuppfølelse
Smidig
Behagelig
Svært god passform

TILLEGGSEGENSKAPER

Kromfri
Forsterket pekefinger
Forsterkede sømmer
Forsterket håndflate
Forsterkede fingrer og tommel
Forbøyde fingrer
Spesialdesignet tommel

ALLSIDIGE ARBEIDSHANSKER

9102

EN HANSKE SOM ALDRI MISTER GREPET
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MOTVIRKER RISIKO FOR
kromallergi, slipeskader, blemmer, skrubbsår, kontakt
med urenheter, sprukken hud

VIKTIGSTE BRUKSMILJØER
tørre miljøer, rene miljøer, skitne miljøer, glatte miljøer,
krevende miljø

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

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

TYPE ARBEID
Middels tungt arbeid

SPESIFIKASJON

TYPE Allsidige arbeidshansker
KATEGORI Cat. II
KOLLEKSJON Pro
HÅNDFLATEMATERIALE Microthan +
MATERIALE I HÅNDBAK Polypropylen
FÔR Uforet
LENGDE 184-225 mm
BEVEGELSEFRIHET 5
GREPDESIGN Diamantmønstret grep
FARGE Svart, Gul, Hvit
PAR PER: BUNT/ESKE 6/60
EMBALLASJETYPER Krok med håndtak
LUKKEMETODE Elastisk kant 360°
SPESIFIKASJON YTTERMATERIALE Polyuretan, Nylon,
Polypropylen

®

SAMSVAR
Cat. II TP TC 019:2011

Informasjon/UIS EN 388:2016
4121X

EN 420:2003
+A1:2009

STØRRELSE ART. NR. EAN

7 9102-7 7340118302621

8 9102-8 7340118302638

9 9102-9 7340118302645

10 9102-10 7340118302591

11 9102-11 7340118302607

12 9102-12 7340118305011
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