SHOWA 377-IP

SHOWA 377-IP
Denna skyddshandske är utformad för att skydda de mest
ömtåliga delarna av handen och minskar stötar mot knogar,
fingrar och mellanhandens ben. Fluorescerande egenskaper
ger hög synlighet för handsignalering. Skumfinishen skingrar
olja för att förbättra greppet under våta, torra eller oljiga
förhållanden. Ett sömlöst foder och latexfri utformning
förhindrar irritation.

FÖRDELAR
•

Stöttålig

•

Kolvätebeständig

•

Ogenomtränglig

•

Latexfri

•

Slitstark

•

Sömlös stickning

•

Vattentålig

•

Hållbar

BRANSCHER

Byggbranschen

Olja Och Gas

FARA

EGENSKAPER
•

Skumnitrilbelagd handflata

•

Full nitrilbeläggning

•

Ergonomisk

•

Fluorescerande

•

Mjukt grepp

Stötbeständiga

NORMER OCH CERTIFIKAT

Cat II

Mekanik

YRKEN OCH
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
EN 388:2016

4121XX

•

Hantering av tung utrustning

•

Signalerare

•

Metallstansning

•

Betongarbeten

•

Rivning

•

Montering och nedmontering

•

Komponentmontering

•

Reparation och underhåll av fordon

•

Borrning

•

Båtbesättningar
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SHOWA 377-IP

FÖRPACKNINGSINDUSTRIN

BELÄGGNING

FORMATERIALE

•

Par per plastpåse: 5

•

Skumnitril

•

Nylon

•

Plastpåsar per låda: 12

•

Nitril

•

Polyester

•

Par per låda: 60

•

Sömlöst stickad

STORLEKAR
LÄNGD
7/M | 8/L | 9/XL | 10/XXL
265 - 280mm

FÄRG
•

Svart

•

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.
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