
Extremt bra multifunktionell handske för våta och oljiga miljöer. Heldoppad i nitril för ett slitstarkt skydd.
Sandad greppyta i handflatan för ökat grepp. Mycket smidig och bekväm tack vare den ergonomiska
sömlösa designen. Mörkblå och svart färg som döljer smuts för ökad produktlivslängd. EN 388:2016, 4131X

EGENSKAPER

Mycket slitstark
Bra passform
Bra fingertoppskänsla
Smidig
Bekväm
Hög kvalitetsnivå på skydd
Extremt bra grepp
Lätt

FUNKTIONER

Specialdesignade detaljer
Anatomiskt utformad
Mjuk
Vatten- och oljeavvisande

ALLROUNDHANDSKAR

TEGERA  737
®

Se mer
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MOTVERKAR RISK FÖR
nötningsskador, blåsor, skrubbsår, rivsår, kontakt med smuts,
kontakt med väta, kontakt med olja och fett

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER
oljiga miljöer, smutsiga miljöer, hala miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
finmonteringsarbeten, monteringsarbeten, maskinoperatör,
byggarbeten, snickeriarbeten, måleriarbeten, vvs-
installationsarbeten, anläggningsarbeten,
markberedningsarbeten, betongarbeten, verkstadsarbeten,
gruvarbeten, träindustriarbeten, skogsarbeten, jordbruksarbeten,
trädgårdsarbeten, underhållsarbeten, fiskeindustriarbeten,
pappersindustriarbeten, saneringsarbeten, renhållningsarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER
agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, pulp and paper,
machinery and equipment, mro, automotive, utilities, building and
construction

TYP AV ARBETE
Lätt arbete

SPECIFIKATION

TYP Allroundhandskar
KATEGORI Cat. II
FODERMATERIAL Nylon, 15 gg
LÄNGD 220-260 mm
GREPPMÖNSTER Sandad greppyta
FÄRG Svart, Blå
PAR PER: BUNT/KARTONG 12/120
FÖRPACKNINGSTYPER Påse med Eurohål
DOPPNING Heldoppad, Dubbeldoppad
DOPPNINGSMATERIAL Nitril
KRAGMODELL Stickad mudd
SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Nylon
SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Nitril

Cat. II EAC

EN 420:2003
+A1:2009

EN 388:2016
4131X

Information/UIS

STORLEK A R T .  N R E A N

6 737-6 7340118380926

7 737-7 7392626075061

8 737-8 7392626075078

9 737-9 7392626075085

10 737-10 7392626075047

11 737-11 7392626075054
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