
Den här handskens unika detaljdesign ger smidighet i världsklass. Kardborrefästet sitter på
ovansidan av handen för ökad rörlighet, knogarna har ett extra flexibelt material och syntetlädret
Microthan  ger ett utmärkt grepp. Ergonomiska funktioner som förstärkt pekfinger, förstärkta
sömmar, förstärkta fingertoppar, förböjda fingrar och en specialdesignad tumme ger extra
användbarhet under långa arbetsdagar för denna professionella handske för precisionsarbete.

®

EGENSKAPER

Slitstark
Extremt bra fingertoppskänsla
Extra smidig
Extremt bra grepp
Extra bekväm
Mycket luftig

FUNKTIONER

Kromfri
Förstärkt pekfinger
Förstärkta sömmar
Ventilerad ovanhand
Förböjda fingrar
Vadderad innerhand
Avklippbara fingrar
Kort modell
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MOTVERKAR RISK FÖR
nötningsskador, skärskador, rivsår, skrubbsår, kontakt
med smuts, uttorkning, blåsor, självsprickor, stickskador

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER
torra miljöer, rena miljöer, varma miljöer, smutsiga miljöer,
fuktiga miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
finmonteringsarbeten, monteringsarbeten,
snickeriarbeten, lagerarbeten, maskinförararbeten,
butiksarbeten, underhållsarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER
metal fabrication, machinery and equipment, mro,
transportation, utilities, building and construction,
logistics, facilities, service, retail, automotive, agriculture,
mining, pulp and paper

TYP AV ARBETE
Lätt arbete

SPECIFIKATION

TYP Monteringshandskar
KATEGORI Cat. II
KOLLEKTION Pro
INNERHANDSMATERIAL Microthan
MATERIAL PÅ HANDENS OVANDEL Polyester
FODER Ofodrad
LÄNGD 181-219 mm
SMIDIGHET 5
FÄRG Svart, Grå, Gul
PAR PER: BUNT/KARTONG 6/60
FÖRPACKNINGSTYPER Krok med hangtag
KNÄPPNING Kardborre
SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Polyuretan, Polyester,
Nylon

®

KRAVUPPFYLLNAD
Cat. II TP TC 019:2011

Information/UIS Kort modell (EN
420)

EN 388:2016
1121X

EN 420:2003
+A1:2009

STORLEK ART. NR EAN

7 9140-7 7392626027329

8 9140-8 7392626027336

9 9140-9 7392626027343

10 9140-10 7392626027350

11 9140-11 7392626027367
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