
SHOWA TEMRES® 282
Disse multifunktionshandsker er vandtætte men lader
samtidig huden ånde.De har termoisolering og vores mest
avancerede TEMRES®-teknologi, så de holder hænderne
varme, tørre og godt beskyttede i koldt klima, samtidigt med,
at de giver optimal komfort og ydeevne. Forstærket
overfladegreb i fingerspidserne giver en høj grad af
præcisionsføling ved arbejde med våde emner eller små
komponenter. Handskernes sømløse maskinstrik og tynde
fleeceforing søger for, at hænderne ikke irriteres ved brug i
længere tid.

FORDELE

• Åndbar
• Termoisolering
• Vandafvisende
• Sømløst maskinstrik
• Fleksibel
• Ekstra greb
• Hudvenlig

BRANCHER

Fødevaregodken
Dte Handsker

Minearbejde

Praktiske
Opgaver

   

FUNKTIONER

• Vandtæt TEMRES®-teknologi
• Ergonomisk
• Ru greb
• Fleeceforing
• Polyuretanbelægning

FARE

Kold    

STANDARDER OG CERTIFIKATER

Cat II  EN 388:2016 

4221X 

EN 511:2006 

021 

 
 
 

BRANCHER OG ANVENDELSER

• Håndtering af planter og grøntsager
• Signalgivere
• Køling
• Pool-/dam-vedligeholdelse
• Vask og rengøring
• VVS
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EMBALLERING

• Par pr. polyesterpose: 10
• Polyesterposer pr. kasse:6
• Par pr. kasse: 60

LÆNGDE

275 – 300mm

BELÆGNING

• Polyurethan

STØRRELSER

8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL

FARVE

• Blå

MATERIALE

• Fast akrylisolering
• Nylon
• Sømløst strik

TEKNOLOGI

• TEMRES®

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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