SHOWA 377-IP

SHOWA 377-IP
Disse stødbeskyttende handsker er udviklet til at beskytte de
mest skrøbelige dele af hænderne og reducerer
stødpåvirkning på knoer, fingre og håndroden. Fluorescerende
funktioner giver høj synlighed til håndsignalering.
Skumoverfladen spreder olie, sådan at man får et bedre greb
ved våde, tørre eller fedtede forhold. En sømløs foring og et
latexfrit design forhindrer irritation.

FORDELE
•

Stødafvisende

•

Kulbrinteresistent

•

Uigennemtrængelig

•

Fri for latex

•

Slidstærk

•

Sømløst maskinstrik

•

Vandafvisende

•

Holdbar

BRANCHER

Byggeri

Olie Og Gas

FARE

FUNKTIONER
•

Håndfladebelægning i skumnitril

•

Heldækkende nitrilbelægning

•

Ergonomisk

•

Fluorescerende

•

Svampegreb

STANDARDER OG CERTIFIKATER

Cat II

Maskinteknik

EN 388:2016

4121XX

Indvirkning

BRANCHER OG ANVENDELSER
•

Håndtering af tungt udstyr

•

Signalgivere

•

Metalstempling

•

Beton

•

Nedrivning

•

Montering og afmontering

•

Samling af komponenter

•

Bilreparationer og -vedligeholdelse

•

Boring

•

Dækbesætning
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SHOWA 377-IP

EMBALLERING

BELÆGNING

MATERIALE

•

Par pr. polyesterpose: 5

•

Skumnitril

•

Nylon

•

Polyesterposer pr. kasse:

•

Nitril

•

Polyester

•

Sømløst strik

12
•

Par pr. kasse: 60

LÆNGDE

STØRRELSER
7/M | 8/L | 9/XL | 10/XXL

265 - 280mm

FARVE
•

Sort

•

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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