SHOWA 310 GREEN

SHOWA 310 GREEN
Denna universalhandske är känd för sin bekvämlighet och sitt
känsliga grepp och är ergonomiskt utformad för bättre
prestanda och komfort över en rad tillämpningar. Den
andningsbara designen med öppen handrygg upprätthåller en
behaglig temperatur och den elastiska resåren vid handleden
förhindrar att smuts kommer in. Grovmönstrat naturgummi i
handflatan ger maximalt grepp och fingerfärdighet.

FÖRDELAR
•

Robust grepp

•

Formpassad

•

Andas

•

Bättre fingerfärdighet

•

Sömlös stickning

BRANSCHER

Flygplatser Och
Hamnar

FARA

EGENSKAPER
•

Handflata - doppad naturgummibeläggning

•

Bomull/polyesterfoder

•

Resårmanschett

•

Grovt grepp

•

Ergonomisk

NORMER OCH CERTIFIKAT

Cat II

Landskapsarkite
Ktur

Allround

YRKEN OCH
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
EN 388:2016

2142X

•

Hantering av växter och grönsaker

•

Snickeri

•

Körning av maskiner

•

Rännor och avloppsrör

•

Underhåll

•

Murning

•

Plantering och omplantering

•

Vedhuggning

•

Allmännyttiga tjänster

•

Frakt/godsmottagning

•

Hantering av tung utrustning
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SHOWA 310 GREEN

FÖRPACKNINGSINDUSTRIN

BELÄGGNING

FORMATERIALE

•

Par per plastpåse: 10

•

•

Bomull

•

Plastpåsar per låda: 12

•

Polyester

•

Par per låda: 120

•

Sömlöst stickad

LÄNGD

Latex

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

230 - 260mm

FÄRG
•

Grön

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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