
Läderhandskar för TIG-svetsning som uppfyller branschstandard. Överlägsen komfort och smidighet
med extra fingertoppskänsla och precision tack vare 0,7 mm tunn getnarv av högsta kvalitet. Lång
manchett ger extra skydd mot stänk av smält metall. Resår runt handleden för bättre passform.
KEVLAR -sömmar för extra slitstyrka. EN 388:2016, 2111X EN 407:2004, 412X4X®

EGENSKAPER

Hög kvalitetsnivå på skydd
Slitstark
Extremt bra fingertoppskänsla
Extra smidig
Utmärkt bra passform

FUNKTIONER

KEVLAR -tråd i sömmarna som tål
427° C kortvarig värmeexponering och
204° C värmexponering över längre tid

®

Tål kontaktvärme upp till 100°C
Förstärkt pekfinger
Värmebeständig sytråd
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MOTVERKAR RISK FÖR
brännskador, värmeskador, nötningsskador, blåsor,
skrubbsår, rivsår, kontakt med smuts

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER
året runt-bruk, varma miljöer, smutsiga miljöer, krävande
miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
monteringsarbeten, verkstadsarbeten, skogsarbeten,
gjuteri, trädgårdsarbeten, glasindustriarbeten, heta
arbeten, installationsarbeten, marina arbeten,
metallarbeten, gruvarbeten, pappersindustriarbeten,
underhållsarbeten, svetsarbeten, träindustriarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER
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

TYP AV ARBETE
Lätt arbete

SPECIFIKATION

TYP Värmeskyddande handskar, Svetshandskar
KATEGORI Cat. III
INNERHANDSMATERIAL Getnarv av högsta kvalitet
MATERIAL PÅ HANDENS OVANDEL Getnarv av högsta
kvalitet
FODER Ofodrad
LÄNGD 310-350 mm
SMIDIGHET 5
FÄRG Vit, Gul
PAR PER: BUNT/KARTONG 12/60
FÖRPACKNINGSTYPER Tråd
KNÄPPNING Resår 180°
KRAGMODELL Säkerhetskrage
KRAGE MATERIAL Läder
SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Läder, Naturlatex

KRAVUPPFYLLNAD

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

STORLEK 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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