SHOWA 240

SHOWA 240
SHOWA 240 flamsäkra handskar är perfekta för TIG- och lätt
MIG-svetsning. Med nivå 2 Arc-överslagskydd skyddas
händerna från lågor, blixtar och gnistor och undviker på så
sätt brännskador på händerna. En nivå 5 EN 420fingerfärdighetsgrad garanterar kontroll och precision vid
arbete med småskaliga projekt. Dessa handskar är också
skärbeständiga, irritationsfria och har en grov yta för utmärkt
komfort när du arbetar under långa perioder.

FÖRDELAR

BRANSCHER

•

Flambeständig

•

Extra grepp

•

Hudvänlig

•

Skärsäker

•

Flexibel

•

Bättre fingerfärdighet

•

Sömlös stickning

•

Brännskydd

Glas

Tillverkning

FARA

•

Foder av Kevlar®

•

Mjuk neoprenbeläggning i handflatan

Skärbeständiga

NORMER OCH CERTIFIKAT

2777

Byggbranschen

Tekniskt
Underhåll

EGENSKAPER

Cat III

Flygplatser Och
Hamnar

EN 388:2016

3X31C

Värme

YRKEN OCH
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
EN 407:2004

42212X

EN 420:
2003+A1:2009

•

Reparation och underhåll av fordon

•

Underhåll

•

Hantering av komplicerade delar

•

VVS

•

Installation av elektriska ledningar

•

Stålfästen

•

Ståltillverkning

•

Allmännyttiga tjänster
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SHOWA 240

FÖRPACKNINGSINDUSTRIN

BELÄGGNING

FORMATERIALE

•

Par per plastpåse: 12

•

•

Glasfiber

•

Plastpåsar per låda: 6

•

Kevlar

•

Par per låda: 72

•

Modakryl

•

Sömlöst stickad

LÄNGD

Svampneopren

STORLEKAR
7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL

230 - 265mm

FÄRG
•

Szare

BRUKSANVISNINGAR

BRUKSANVISNINGAR

Handskar som skyddar mot kemiska och mekaniska
faror visas. Använd inte handskar som visar tecken
på slitage. Rengör handskens utsida med rinnande
vatten vid behov. Kassera använda handskar i
enlighet med lokala föreskrifter. Använd inte
handskar om det finns risk att fastna i rörliga
maskindelar.

Handskar som skyddar mot kemiska och mekaniska faror
visas. Använd inte handskar som visar tecken på slitage.
Rengör handskens utsida med rinnande vatten vid behov.
Kassera använda handskar i enlighet med lokala
föreskrifter. Använd inte handskar om det finns risk att
fastna i rörliga maskindelar.
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