
En strikket hanske med høy synlighet for presisjonsarbeid i tørre til fuktige miljøer. Fleksibel og myk
med berøringsskjermfunksjonalitet, noe som lar deg utføre ulike oppgaver å måtte ta av hansken.
Nitrilskumdypping med gule nitrilknotter i håndflaten for optimalt grep. Laget av 15 gg fiber for å
sikre komfort hele dagen. Leveres med beskrivende oppheng som gjør det lett for kunden å velge i
butikken.

En strikket hanske
med høy synlighet,

gule nitrilknotter og
berøringsskjermfunksjonalitet.

BETYDNING

Svært slitesterk
God fingertuppfølelse
Smidig
Godt grep
Behagelig

TILLEGGSEGENSKAPER

Tåler kontaktvarme opptil 100°C
Lateksfri
Varselfarge
For touch screen

8821R
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MOTVIRKER RISIKO FOR
slipeskader, blemmer, kutt, kontakt med urenheter

VIKTIGSTE BRUKSMILJØER
tørre miljøer, fuktige miljøer, skitne miljøer

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER
jordbruksarbeid, flyplassarbeid, monteringsarbeid,
bygningsarbeid, anleggsarbeid, vedlikeholdsarbeid,
transportarbeid, lagerarbeid

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

TYPE ARBEID
Lett arbeid

SPESIFIKASJON

TYPE Varmebeskyttende hansker, Arbeidshansker for
presisjonsarbeid
KATEGORI Cat. II
FÔRMATERIALE 15 gg, Polyester, Spandex
LENGDE 205-270 mm
BEVEGELSEFRIHET 5
GREPDESIGN Prikkete
GIFTBEHANDLING Sinkpyrition (CAS-nummer 13463-41-7)
FARGE Svart, Gul
PAR PER: BUNT/ESKE 6/72
EMBALLASJETYPER Håndtak med eurohull
IMPREGNERING Håndflate dyppet
IMPREGNERINGSMATERIALE Nitrilskum, Nitrilknotter
MANSJETTSTIL Strikket mansjett
MANSJETTMATERIALE Tekstil
SPESIFIKASJON MATERIALE PÅ INNSIDEN Polyester,
Elastan
SPESIFIKASJON YTTERMATERIALE Nitril

SAMSVAR
Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Informasjon/UIS EN 407:2020
X1XXXX

EN
388:2016+A1:2018
4131X

EN ISO 21420:2020

Contact heat rating valid for palm area only

EGENSKAPER
For tuch screen

STØRRELSE ART. NR. EAN

6 8821R-6 7340118392110

7 8821R-7 7340118392202

8 8821R-8 7340118392295

9 8821R-9 7340118392387

10 8821R-10 7340118392479

11 8821R-11 7340118392561

12 8821R-12 7340118392653
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