SHOWA 477

SHOWA 477
Handsken 477 är designad för att hålla händerna varma och
torra i de mest extrema miljöerna, och kombinerar
värmeisolering med ett taktiskt grepp. Skumgreppet och den
dubbla nitrilbeläggningen garanterar precision i våta och
oljiga miljöer medan akrylfodret skyddar mot kallt väder.

FÖRDELAR
•

Sömlös stickning

•

Skyddar mot kyla

•

Vattentålig

•

Flexibel

•

Slitstark

•

Extra grepp

•

Värmeisolering

•

Formpassad

•

Ogenomtränglig

EGENSKAPER
•

Skumgrepp

•

Resårmanschett

•

Ergonomisk

•

Nitrilskumdoppad handflata

•

Isolerad

•

Full nitrilbeläggning

BRANSCHER

Byggbranschen

Olja Och Gas

FARA

Kyla
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SHOWA 477

NORMER OCH CERTIFIKAT

Cat II

EN 388:2016

YRKEN OCHANVÄNDNINGSOMRÅDEN

EN 511:2006

4231X

011

•

Betongarbeten

•

Rännor och avloppsrör

•

Isolering

•

Tvättning och rengöring

•

Plantering och omplantering

•

Buteljering

•

Vatten-/avloppsbehandling

•

Rörmokeri

•

Avlopp, rörledningar

•

Frakt/godsmottagning

FÖRPACKNINGSINDUSTRIN

BELÄGGNING

FORMATERIALE

•

Par per plastpåse: 6

•

Skumnitril

•

Fast isolerad akryl

•

Plastpåsar per låda: 12

•

Nitril

•

Nylon

•

Par per låda: 72

•

Polyester

•

Sömlöst stickad

STORLEKAR
LÄNGD
7/M | 8/L | 9/XL | 10/XXL
275 - 290mm

FÄRG
•

Blå

•

Svart

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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