
SHOWA 477
De kulderesistente 477-handsker er udviklet til at holde
hænderne varme og tørre i de mest ekstreme miljøer, og de
kombinerer termoisolering med følings-greb. Skumgreb og en
dobbelt nitrilbelægning sikrer præcision i våde og fedtede
miljøer, samtidig med, at akrylforingen giver beskyttelse mod
koldt vejr.

FORDELE

• Sømløst maskinstrik
• Kuldebestandig
• Vandafvisende
• Fleksibel
• Slidstærk
• Ekstra greb
• Termoisolering
• Formtilpasset
• Uigennemtrængelig

BRANCHER

Byggeri Olie Og Gas

FUNKTIONER

• Skumgreb
• Elastisk håndledsmanchet
• Ergonomisk
• Skumnitrilbehandling i håndfladen
• Isoleret
• Heldækkende nitrilbelægning

FARE

Kold    
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STANDARDER OG CERTIFIKATER

Cat II  EN 388:2016 

4231X 

EN 511:2006 

011 

 
 
 

BRANCHER OG ANVENDELSER

• Beton
• Tagrender og afløbsrør
• Isolering
• Vask og rengøring
• Plantning og omplantning
• Aftapning på flasker
• Vand-/spildevandsbehandling
• VVS
• Dræning, rørføring
• Forsendelse/modtagelse

EMBALLERING

• Par pr. polyesterpose: 6
• Polyesterposer pr. kasse:

12
• Par pr. kasse: 72

LÆNGDE

275 - 290mm

BELÆGNING

• Skumnitril
• Nitril

STØRRELSER

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

FARVE

• Blå
• Sort

MATERIALE

• Fast akrylisolering
• Nylon
• Polyester
• Sømløst strik

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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