
Branchenorm for læderhandske til TIG-svejsning. Tyndt 0,7 mm gedeskind i topkvalitet giver
fremragende komfort og fleksibilitet. Handsken er uforet for ekstra smidighed og præcision. Lange
manchetter giver ekstra beskyttelse mod stænk fra smeltet metal. Elastisk kant ved håndleddet
giver bedre pasform. KEVLAR -tråd i sømmene for ekstra slidstyrke. EN 388:2016, 2111X EN
407:2004, 412X4X

®

FORKLARING

Højt kvalitetsniveau af beskyttelse
Slidstærk
Ekstrem god fingerspidsfølelse
Ekstra smidig
Meget god pasform

EKSTRA FUNKTIONER

KEVLAR -tråd i sømmene, der tåler
kort varmepåvirkning på 427° C og
længere varmepåvirkning på 204° C

®

Tåler kontaktvarme op til 100°C.
Forstærket pegefinger
Varmebestandig sytråd
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MODVIRKER RISIKO FOR
brandskader, varmeskader, slidskader, vabler,
hudafskrabninger, rivsår, kontakt med snavs

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER
helårsbrug, varme miljøer, snavsede miljøer, krævende
miljøer

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER
montagearbejde, værkstedsarbejde, skovarbejde,
støbning, havearbejde, glasindustriarbejde, arbejde i
varme miljøer, installationsarbejde, maritimt arbejde,
metalarbejde, minearbejde, papirindustriarbejde,
vedligeholdelsesarbejde, svejsearbejde,
træindustriarbejde

PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER
agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, pulp and
paper, rubber and plastic, glass, bricks, concrete, metal
fabrication, machinery and equipment, mro, automotive,
transportation, building and construction, logistics,
facilities, service, retail

ARBEJDSTYPE
Let anvendelse

SPECIFIKATION

TYPE Varmebeskyttende handsker, Svejsehandsker
KATEGORI Cat. III
HÅNDFLADENS MATERIALE Gedeskind i topkvalitet
MATERIALE I OVERHÅND Gedeskind i topkvalitet
FOR Uforet
LÆNGDE 310-350 mm
FINGERSPIDS NIVEAU 5
FARVE Hvid, Gul
PAR PR.: BUNDT/ÆSKE 12/60
EMBALLAGETYPER Tråd
LUKKEMETODE Elastisk kant 180°
MANCHETSTIL Sikkerhedsmanchet
MANCHETMATERIALE Læder
SPECIFIKATION UDVENDIGT MATERIALE Læder, Naturlig
latex

OVERHOLDELSE

2777 0321
TP TC 019:2011 Information/UIS EN 12477:2001+A1:2005

EN 407:2004
412X4X

EN 388:2016
2111X

EN 420:2003
+A1:2009

EN 1149-2:1997
R:2.55x10⁵Ω

Type B

STØRRELSE ART. NR EAN

7 126A-7 7340118312293

8 126A-8 7340118312316

9 126A-9 7340118312330

10 126A-10 7340118312255

11 126A-11 7340118312279
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