SHOWA S-TEX 376

SHOWA S-TEX 376
Slidstyrke møder komfort i de skærefaste 376-handsker. 376
er designet med stålforstærket Hagane Coil®-teknologi og
tilbyder højtydende snitbeskyttelse. En dobbelt
nitrilbelægning giver høj slidstyrke såvel som optimalt vådt og
tørt greb. Den ergonomisk designede håndstøbning reducerer
træthed i hænderne ubehag for brugeren.

FORDELE
•

Kulbrinteresistent

•

Fleksibel

•

Formtilpasset

•

Skærefast

•

Forbedret fingerfærdighed

•

Åndbar

•

Sømløst maskinstrik

•

Olieresistent

BRANCHER

Luftfart

Bilindustri

Byggeri

Teknik

Glas

Produktion

Maskinteknik

FUNKTIONER
•

Ergonomisk

•

Foring fremstillet med Kevlar®

•

FARE

Skær

3/4 nitrildyppet med ekstra skumnitril i
håndfladen

•

Hagane Coil®-teknologi

•

Ru greb
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SHOWA S-TEX 376

STANDARDER OG CERTIFIKATER

Cat II

EN 388:2016

BRANCHER OG ANVENDELSER

EN 420:
2003+A1:2009

4X41D

•

Let samling af oliebehandlede stykker

•

Stålfabrikation

•

Fastgørelse af stål

•

Håndtering af tungt udstyr

•

Håndtering af glas og vinduer

•

Konservering

•

Aftapning på flasker

•

HVAC

EMBALLERING

BELÆGNING

MATERIALE

•

Par pr. polyesterpose: 12

•

Skumnitril

•

Polyester

•

Polyesterposer pr. kasse:

•

Nitril

•

Sømløst strik

•

Rustfrit stål

10
•

Par pr. kasse: 120

LÆNGDE

FORINGER
•

Skærefast - rustfrit stål

•

Strikvægt - ultralet vægt

220 - 270mm

STØRRELSER
6/S | 7/M | 8/L | 9/XL | 10/XXL

FARVE
•

Grå

•

Blå

BRUGERMANUAL

ANSVARSFRASKRIVELSE

Handsker yder beskyttelse mod kemiske og mekaniske farer som vist.
Brug ikke handsker, der ser ud til at være slidte. Om nødvendigt kan
den udvendige overflade af handskerne rengøres med løbende vand.
Bortskaf brugte handsker i overensstemmelse med lokale
bestemmelser. Bær ikke handsker på steder, hvor der er risiko for
sammenfiltring med bevægelige dele af maskiner.

Beskrivelserne, karakteristika,
applikationer og fotos angives til
informationsformål og udgør ikke en
kontraktlig forpligtelse. Producenten
forbeholder sig retten til at foretage
ændringer efter behov.
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