
SHOWA 240
De flammeresistente SHOWA 240-handsker er perfekte til TIG-
og let MIG-svejsning. Med niveau 2 Arc-flashmodstand er
hænderne beskyttet mod flammer, glimt og gnister, så du
undgår forbrændinger på hænderne. En niveau 5 EN 420-
klassificering for fingerfærdighed sikrer kontrol og præcision,
når du arbejder på mindre projekter. Disse handsker er også
skærefaste, ikke-irriterende, og de har en ru overflade med
godt greb og enestående komfort, når du arbejder i længere
tid ad gangen.

FORDELE

• Brandhæmmende
• Ekstra greb
• Hudvenlig
• Skærefast
• Fleksibel
• Forbedret fingerfærdighed
• Sømløst maskinstrik
• Beskyttelse mod forbrændinger

BRANCHER

Lufthavne Og
Havne

Byggeri

Glas Produktion

Praktiske
Opgaver

   

FUNKTIONER

• Foring fremstillet med Kevlar®
• Svampe-neoprenbelægning i håndflader

FARE

Skær Varme

STANDARDER OG CERTIFIKATER

Cat III 

2777

EN 388:2016 

3X31C 

EN 407:2004 

42212X 

 
 
 

BRANCHER OG ANVENDELSER

• Bilreparationer og -vedligeholdelse
• Vedligeholdelse
• Håndtering af viklede dele
• HVAC
• Installation af elektriske ledninger
• Fastgørelse af stål
• Stålfabrikation
• Offentlig brug
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EMBALLERING

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

6
• Par pr. kasse: 72

LÆNGDE

230 - 265mm

BELÆGNING

• Svamp-neopren

STØRRELSER

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

FARVE

• Grå

MATERIALE

• Glasfiber
• Kevlar
• Modakrylisk
• 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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