SHOWA 377

SHOWA 377
Den kemikaliebeständig handsken 377 är skyddad mot ett
stort antal skadliga ämnen och är känd för sitt extremt taktila
grepp och överlägsna hållbarhet. Dess beläggning av
nitrilskum gör att du enkelt klarar av de tuffaste jobben, även
i de mest hala miljöerna. Ett sömlöst foder och en elastisk
handled som håller skräpet ute ur handsken samtidigt som
händerna är varma och skyddade.

FÖRDELAR

BRANSCHER

•

Kemikaliebeständig

•

Vattentålig

•

Flexibel

•

Formpassad

•

Andas

•

Sömlös stickning

Nitrilbeläggning

•

Skumgrepp

•

Resårmanschett

Byggbranschen

Mekanik

Brytning

Järnvägsbransch
En

Allround

NORMER OCH CERTIFIKAT

Cat II

Bilindustrin

FARA

EGENSKAPER
•

Flygplatser Och
Hamnar

EN 388:2016

4121X

YRKEN OCH
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
EN 420:
2003+A1:2009

•

Reparation och underhåll av fordon

•

Underhåll

•

Betongarbeten

•

Murbruk

•

Tvättning och rengöring

•

Lätt montering av oljebelagda delar
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SHOWA 377

FÖRPACKNINGSINDUSTRIN

BELÄGGNING

FORMATERIALE

•

Par per plastpåse: 10

•

Skumnitril

•

Nylon

•

Plastpåsar per låda: 12

•

Nitril

•

Polyester

•

Par per låda: 120

•

Sömlöst stickad

STORLEKAR
LÄNGD
6/S | 7/M | 8/L | 9/XL | 10/XXL
250 - 280mm

FÄRG
•

Blå

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.

KONTAKTA OSS
SHOWA Interntional | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.com | info@showagroup.eu
© SHOWA GROUP 2021 | All rights reserved

