SHOWA 610

SHOWA 610
Heldækkende PVC og en ekstra PVC-belægning på hele
hånden forsegler og sikrer, at disse kemikalieresistente
handsker beskytter hænder og håndled mod kemikaliefarer.
Den uigennemtrængelige belægning er ideel til arbejde i
fugtige eller fedtede miljøer, og den ekstra ru overflade
hjælper med at få fat i emner på en sikker måde. En blød
bomuldsforing transporterer fugten væk, og den sømløse
foring reducerer irritation ved brug i længere tid.

FORDELE
•

Sømløst maskinstrik

•

Fleksibel

•

Kemiresistent

•

Uigennemtrængelig

•

Forbedret fingerfærdighed

•

Vandafvisende

•

Holdbar

•

Robust greb

•

Beskyttelse af underarmen

FUNKTIONER
•

Ruflet kant

•

Bomuldsforing

•

BRANCHER

Kemikalier

FARE

Kemisk

Fuld PVC-belægning, ekstra belægning på hele
hånden

•

Ergonomisk

•

Rough finish
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SHOWA 610

STANDARDER OG CERTIFIKATER

BRANCHER OG ANVENDELSER
•

Cat III

EN 388:2016

0120

3121X

EN ISO 3741:2016/Type C

EN ISO 374-5:2016

•

Kemisk spray og behandling
Håndtering af lette kemikalier inden for
landbrug, havebrug

•

Overfladebehandling

•

Maler- og sprøjteværksteder

KL

EN 420:
2003+A1:2009

EMBALLERING

BELÆGNING

MATERIALE

•

Par pr. polyesterpose: 10

•

•

Bomuld

•

Polyesterposer pr. kasse:

•

Sømløst strik

•

Par pr. kasse: 120

12

TYKKELSE
1.10mm

PVC

STØRRELSER
8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL

FARVE
•

Orange

LÆNGDE
250 - 270mm

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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