
SHOWA 381
De ultralette 381-handsker er udviklet med fleksibilitet og
komfort i tankerne, endda i perioder med omfattende slitage.
Deres unikke mikrofiberdesign, de vejer 19 g og har en
fingertykkelse på blot 0,84 mm, sikrer, at 381 giver optimal
føling under arbejde med skrøbelige projekter. Der er brugt
ultratynde, åndbare materialer, som reducerer sved i
håndfladerne i varme omgivelser, hvilket øger komforten og
grebet inden i handskerne.

FORDELE

• Slidstærk
• Olieresistent
• Forbedret fingerfærdighed
• Åndbar
• Fleksibel
• Forbedret føling
• Formtilpasset
• Fri for latex
• Genanvendelig

BRANCHER

Luftfart Lufthavne Og
Havne

Bilindustri Byggeri

Teknik Maskinteknik

Minearbejde    

FUNKTIONER

• Tyndt materiale i håndfladen
• Tynd fingertykkelse
• Præget mikroporøs nitrilbelægning
• Let
• Optimalt fórdesign
• Konstrueret garn
• Microfiber

FARE

Generelt Formål    
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STANDARDER OG CERTIFIKATER

Cat II  EN 388:2016 

4121X 

BRANCHER OG ANVENDELSER

• Håndtering af viklede dele
• Let samling af oliebehandlede stykker
• Mekanik og teknik
• Bilreparationer og -vedligeholdelse
• Forskalling
• Montering af tørre og olierede dele
• Samling af komponenter
• Generelt formål
• Betjening af tungt udstyr
• Tilsyn
• Betjening af værktøj
• Transport

EMBALLERING

• Par pr. polyesterpose: 12
• Polyesterposer pr. kasse:

12
• Par pr. kasse: 144

LÆNGDE

220 - 270mm

BELÆGNING

• Mikroporøs nitril

STØRRELSER

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

FARVE

• Grå

MATERIALE

• Konstrueret garn
• Mikrofiber
• Sømløst strik

TEKNOLOGI

• Microfibre

BRUGERMANUAL

Handsker yder beskyttelse mod kemiske og mekaniske farer som vist.
Brug ikke handsker, der ser ud til at være slidte. Om nødvendigt kan
den udvendige overflade af handskerne rengøres med løbende vand.
Bortskaf brugte handsker i overensstemmelse med lokale
bestemmelser. Bær ikke handsker på steder, hvor der er risiko for
sammenfiltring med bevægelige dele af maskiner.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Beskrivelserne, karakteristika,
applikationer og fotos angives til
informationsformål og udgør ikke en
kontraktlig forpligtelse. Producenten
forbeholder sig retten til at foretage
ændringer efter behov.
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