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Granberg® - Skyddshandskar i världsklass
Min dröm är att alla i hela världen använder våra handskar!
Jag hoppas att du är nöjd med dina arbetshandskar och att de är av märket GRANBERG.
Jag tror att vi har rätt handskydd för dig oavsett vilket yrke eller utmaning du står inför.
Handskador är några av de vanligaste och mest kostsamma skadorna i många branscher.
Rätt handskydd kan hjälpa arbetsgivaren att reducera kostnaderna för handskador, men framför allt dig
som användare att slippa det obehag och skador som dåligt handskydd kan innebära.
En liten handskada kan medföra allvarliga och långvariga besvär.
Låt mig ge dig 12 skäl att välja våra handskar:
•

Handskar är vår passion.

•

Vi anser att handskar är en av de viktigaste produkterna i världen.

•

Vi eftersträvar alltid att hitta det bästa handskyddet till våra kunder.

•

Vi lyssnar alltid på våra kunders behov.

•

Vi försöker alltid förbättra oss.

•

Vi vågar gå i en annan riktning än våra konkurrenter.

•

Vi älskar att överträffa våra kunders förväntningar.

•

Vi tror på ärlighet, förtroende och långsiktiga relationer.

•

Vi tycker om att utmana våra konkurrenter genom att presentera bättre produkter.

•

Vi försöker alltid att göra de mest hållbara miljövalen i hela produktions- och distributionskedjan.

•

Vi kräver att våra underleverantörer ska följa vår uppförandekod gällande socialt och etiskt ansvar
mot de anställda.

•

Vi glömmer inte vårt förflutna. Vi var ett litet obetydligt familjeföretag för 50 år sedan, och det är
det arv som har fört oss dit vi är idag.

Hör av dig till oss med både ris och ros! Vi behöver det för att ständigt förbättras. Ta del av vår produkt
katalog och välj Granberg® handskar för säkerhet och bekvämlighet.
Med vänlig hälsning

Ole M. Granberg
Koncernchef

Granberg AS

Granberg Sverige AB

Granberg Middle East FZC

Bjoavegen 1442
5584 Bjoa
NORWAY

Schubergsvägen 20
311 74 Falkenberg
SWEDEN

P.O. Box 54728 Ras Al Khaimah
UNITED ARAB EMIRATES

Tel.: +47 53 77 53 00

Tel.: +46 (0)346 12425

Tel.: +971 7 2334112

E-mail: post@granberg.no
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UPPDATERING OM
REVISIONER AV EU:S PPE-DIREKTIV
Direktiv 89/686/EEG för PPE (Personal Protective Equipment) är nu över 20 år gammalt.
En ny reglering av direktivet kommer att spegla innovation och öka konsumenternas säkerhet,
samtidigt som man säkerställer rättvis konkurrens mellan företagen. Granberg AS välkomnar
denna uppdaterade lagstiftning.
Förordningen för PPE är obligatorisk och omfattar alla berörda produkt
typer, inklusive skyddshandskar.

Viktiga punkter och datum

Våra handskar uppfyller de nya kriterierna, och vi inrättar vårt labo
ratorium med ny relevant utrustning och utbildar våra anställda i att
hjälpa slutanvändare att välja rätt typ av handske.

• Direktivet för PPE 89/686/EEG ersätts av förordningen för PPE
(EU) 2016/425.

Granberg AS har blivit medlem i ”European Safety Federation” och
kommer att representera branschens intressen i Europeiska Unionens
institutioner.

• Direktivet för PPE (EU) 2016/425 trädde i kraft den 21 april 2016
och ska användas fr.o.m. 2018-04-21.

Uppdatering av standard för handskar
De nuvarande handskstandarderna för PPE; EN 388:2003 och EN
374:2003 ändras.

EN 388:2016 Skyddshandskar mot mekanisk risk
En ny revision av EN 388-standarden väntas att öka precisionen vid
provning, samt göra det möjligt för konsumenterna att inhämta tydli
gare information, som hjälper dem att göra det rätta valet när de väljer
handskydd.

• Direktivet för PPE (EU) 2016/425 har redan publicerats i Europe
iska Unionens ”Official Journal”.

• Medlemsstaterna får inte hindra tillgängligheten på marknaden
av produkter som omfattas av direktiv 89/686/ECG och som har
gjorts tillgängliga före den 21 april 2019. 1
• Certifikat för typprovning utfärdade i enlighet med direktiv 89/686/
EEG ska vara giltiga till den 21 april 2023, såvida de inte förfaller före
detta datum. 1
Testnivå »

1

2

3

4

A - Nötningsmotstånd

< 100

500

2.500

8.000

B - Skärmotstånd

< 1,2

2,5

5,0

10,0

C - Rivmotstånd

< 10

25

50

75

D - Punkteringsmotstånd

< 20

60

100

150

5

20,0

Den nuvarande EN 388-standarden är indelad i fyra kategorier:
A – Nötningsmotstånd
B – Skärmotstånd
C – Rivmotstånd
D – Punkteringsmotstånd
Endast slitstyrka och skärmotstånd kommer att revideras i det nya
direktivet.

Nötningsmotstånd
Nötningsmotståndet testas med roterande sandpapper. Sandpapperet
som anges i standarden och som används i tester är inte längre till
gängligt på marknaden. Därför har testlaboratorierna börjat använda
alternativa sandpapper i enlighet med hur de tolkar direktivet.
Denna situation har lett till inkonsekventa testresultat från laboratorierna
och förvirring på marknaden.
Den nya revisionen kommer att definiera riktlinjer för val av sandpapper
och därmed säkerställa lika testförhållanden.
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Uppdaterat PPE direktiv

Exempel på märkning

3443EP

Test

Nivå

Nötningsmotstånd
Skärmotstånd
Rivmotstånd
Punkteringsmotstånd
Skär - ISO 13997
Slag

3
4
4
3
E
Godkänd

Skärmotstånd
Den nuvarande EN 388-standarden använder ”Coup Test” (visat ned
an) metoden för att utvärdera skärmotstånd. I detta test läggs ett prov
av det testade handskmaterialet på ett plant underlag.
Under testet rör sig ett roterande knivblad fram och tillbaka över pro
vet med ett fast tryck på 5 Newton tills provet har skurits igenom.
Skärmotstånd i provet jämförs med en referens i bomull, varefter ett
skärindex räknas ut.

Knivbladet skär bara över ett kort avstånd och byts ut mot ett nytt blad
efter att ha använts en gång. På så vis slits inte bladet.

Testnivå »
EN ISO 13997 skärtest (N)

A

B

C

D

E

F

≥2

≥5

≥ 10

≥ 15

≥ 22

≥ 30

Slagskydd

Denna testmetod har använts ända sedan 1994 och har sina klara be
gränsningar. Nya material som är mycket nöt- och skärresistenta, material
som innehåller glasfiber eller rostfritt stål, har nått marknaden. Dessa
material kan ofta leda till slitage som gör testknivarna slöa.
Som en konsekvens av detta ger testmetoden inkonsekventa och opre
cisa resultat med vilseledande information om material som har högt
skärmotstånd och slitstyrka.
Den nya revisionen av EN 388-standarden kommer att upprätthålla
dagens ”Coup Test”-metod för handskar som inte sliter på knivbladet.
Material som sliter på knivbladet kommer att testas enligt den metoden
som finns definierad i EN ISO 13997, utfört av en TDM-maskin.
Denna testmetod är utformad för utvärdering av skyddsnivån hos
skyddshandskar med högt skärmotstånd, genom att simulera en tillfäl
lig kontakt, med stor kraft, av ett vasst föremål. Metoden ger kraften i
Newton (N) som krävs för att skära igenom materialprovet.
Uppnått högt skydd visas med hjälp av nivåer från A till F.
EN ISO 13997 använder ett platt knivblad som pressas mot ett
materialprov fäst på en svagt böjd yta av ett hårt material.
Principen för testet är att mäta belastningen som bladet måste ha för
att göra ett 20 mm långt snitt genom materialprovet.

1)

Handskar med specifika slagtåliga egenskaper på handryggen testas
mot den uppdaterade standarden EN 13594:2015. Denna standard
är definierad för att klassificera skyddshandskar för MC-förare.
Knogarna på den testade handsken utsätts för en stötbelastning på
2,5 kg, vilket skapar en slagenergi på 5 Joule. Dämpningen ska ge en
prestanda på nivå 1 i enlighet med EN13594:2015.
Om provet uppfyller kraven för nivå 1, läggs bokstaven ”P” till i resultaten.

EN 374:2016 – Skydd mot kemisk risk
Exempel på förändringar i EN 374:2016 är att listan med kemikalier
utökas till 18 (mot tidigare 12). För att kunna göra anspråk på skydd
mot kemikalier måste genomträngningstid, och i den reviderade
standarden även nedbrytningstester, vara utförda.
Beroende på uppnådd genomträngningstid och nedbrytningstid samt
antal kemikalier, kommer handskarna att delas in i tre typer (A, B, C)
för att tydligare vägleda användaren om vilket skydd handskarna utgör.
Ikonen för lågt kemiskt skydd kommer inte längre användas.
Informationen om standarderna uppdateras löpande i vårt kunskapscenter på vår hemsida;
granberggloves.com

Direktiv (EU) 2016/425 från Europaparlamentet och Rådet (9 mars 2016) om personlig skyddsutrustning och upphävande av rådets direktiv 89/686/EEG. (Ref. artikel 47).

Uppdaterat PPE direktiv
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Våra varugrupper
Vi har delat in våra produkter i varugrupper, varje grupp har samma nummer som de tre första siffrorna i artikelnumret på våra produkter.

Grupp
100:
101:
102:
103:
104:
105:
106:
107:
108:
109:
110:
111:
112:
113:

Förklaring/Innehåll
Arbetshandskar belagda med PU eller bipolymer.
Arbetshandskar i svinläder.
Arbetshandskar i oxspalt eller svinspalt.
Arbetshandskar i oxnarv.
Svetshandskar i oxspalt.
Svetshandskar i oxnarv.
Svetshandskar i oxspalt och TIG/Argonhandskar i getnarv.
Arbetshandskar belagda med polymer-textiler.
Handskar doppade i latex eller vattenbaserat PU med textilfoder.
Handskar doppade i PVC med textilfoder.
Stickade eller vävda textilhandskar.
Engångs-/flerbrukshandskar i PVC/vinyl stöpta i form.
Engångs-/flerbrukshandskar i naturlig latex stöpta i form.
Arbetshandskar i getnarv.

Grupp
114:
		
115:
116:
117:
		
120:

Förklaring/Innehåll
Engångs-/Flerbrukshandskar i nitril/neopren – i stöpt form,
eller flerbrukshandskar i nitril/neopren med textilfoder.
Slagskyddshandskar.
Arbetshandskar mot skär, punktering och stick.
Arbetshandskar (ej doppade) i belagda/laminerade
textiler med nitrilbeläggning.
Arbetshandskar i ”Mechanics”-stil.

004: Handsktillbehör.
210: Engångsskyddskläder, munskydd, förkläden och skyddsoveraller.
211: Raggsockar
904: Dispenser.

100

››

100.0400

s. 23

100.0410

s. 23

100.0433

s. 24

100.0850

s. 83

101.4290

s. 21

101.4295

s. 21

101.4295W

s. 21

101.9510

s. 13

102.9500

s. 13

102.9610

s. 13

103.4190

s. 14

103.4230K

s. 31

104.2560

s. 31

101

››

102
101.9540

s. 35

101.9740

s. 35

››

103
102.9613

s. 13

››

103.4140

s. 35

104
103.4270
5

s. 14

Produktindex

103.4275

s. 14

103.4280

s. 36

››

105

106

››

105.1690K

s. 31

››

106.1690K

s. 31

106.1691K

s. 32

107.4250

s. 37

107.4260

s. 37

107

››

106.3600K

s. 32

106.3700K

s. 32

107.4295

s. 24

107.4295W

s. 24

107.4297

s. 24

107.4297W

s. 38

107.4330

s. 83

107.7114

s. 38

107.8014

s. 16

107.8105

s. 25

107.8112

s. 38

107.8888

s. 25

108.0111

s. 87

108.0112

s. 87

108.0530

s. 87

108.0540

s. 87

108.3110

s. 15

108.8095

s. 37

108.8160

s. 16

109.0120

s. 71

109.0400

s. 25

109.0400LP

s. 25

109.0400W

s. 39

108

››

108.0600

s. 23

109

››

››

Det röda hjärtat
Det röda hjärtat är en märkning som Granberg AS
har infört på handskar med miljövänliga egenskaper,
som hjälper miljömedvetna kunder att enkelt hitta ett
grönare alternativ.

Produktindex

Huvudkravet vi ställer på alla våra produkter som vi
sätter miljömärke på, är att de skall ha minsta möjliga
belastning på miljön i det dagliga arbetet men skall
också produceras med miljön i åtanke.
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109.0400Y

s. 39

109.040LPW

s. 39

109.1730

s. 71

109.229

s. 71

109.3040

s. 71

109.8100

s. 65

109.8135

s. 65

109.8145

s. 65

109.8400

s. 66

110.0155

s. 59

110.0160

s. 59

110.0340

s. 40

110.0353

s. 59

110

››

110.0356

s. 60

110.0364

s. 60

110.0380

s. 40

110.0408

s. 60

110.0420

s. 61

110.0450

s. 61

110.0460

s. 61

110.0461

s. 61

110.0470

s. 62

110.0475

s. 62

111.0092

s. 45

111.0094

s. 45

111.220

s. 45

111
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››

110.0483

s. 62

110.0484

s. 62

111.0230

s. 72

111.0300

s. 66

111.0530

s. 73

111.200

s. 45

111.225

s. 46

111.325

s. 46

111.420

s. 46

111.525

s. 46

Produktindex

112

››

112.0122

s. 66

112.0400

s. 67

112.110

s. 47

113.1010

s. 21

113.1015

s. 36

113.1020

s. 14

113.1023

s. 54

113.1045

s. 22

113.1051

s. 15

113.1052

s. 15

113.4190

s. 15

114.0070

s. 16

114.0156

s. 16

113

››

113.1040

s. 22

114

››

113.4295

s. 22

113.4296

s. 23

114.0166

s. 17

114.0170

s. 17

114.0488W

s. 40

114.0490

s. 17

114.0550

s. 26

114.0630

s. 73

114.0630W

s. 73

114.0640

s. 17

114.0650

s. 74

114.0660

s. 74

114.0660W

s. 74

114.0755

s. 26

114.0766

s. 27

114.0933

s. 27

114.1000

s. 74

114.1046

s. 75

114.2000

s. 75

114.3000

s. 75

114.3230

s. 76

114.4270

s. 18

Produktindex
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114.4272W

s. 41

114.615

s. 47

114.620

s. 47

114.621

s. 47

114.622

s. 48

114.624

s. 48

114.626

s. 48

114.628

s. 48

114.700

s. 49

114.770

s. 49

114.880

s. 49

114.940

s. 49

114.950

s. 77

114.955

s. 50

114.960

s. 50

115.5501

s. 54

115.9001

s. 54

115.9002

s. 54

115.9006

s. 55

116.0995

s. 55

116.505

s. 55

115

››

116

››

115.9007

s. 55

115.9011

s. 53

116.540

s. 53

116.541

s. 53

116.561

s. 53

116.548

s. 56

116.549

s. 56

116.559

s. 56

116.560

s. 56

116.575

s. 57

116.580

s. 57

116.8150

s. 57

117.4280

s. 41

117.7000Y

s. 42

117

››

9
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120

››

120.1118

s. 18

120.1124

s. 18

120.1130

s. 27

120.4291

s. 28

004.0020

s. 99

004
120.4292W

s. 28

120.4293

s. 28

120.4294W

s. 28

››

210

››

004.0021

s. 99

004.1692

s. 99

210.1510B

s. 89

210.2010

s. 89

210.3010

210.0032

s. 93

210.0032-1

s. 93

210.0034-1

s. 93

210.0040

210.0045

s. 94

210.0050B

s. 95

Produktindex

210.0095

s. 89

210.1510

s. 89

s. 90

210.0010

s. 93

210.0020

s. 93

210.0033

s. 93

210.0033-1

s. 93

210.0034

s. 93

s. 94

210.0040B

s. 94

210.0040G

s. 94

210.0040R

s. 94

210.0045B

s. 94

210.0045G

s. 94

210.0045R

s. 94

210.0050

s. 95

210.0050G

s. 95

210.0050R

s. 95

210.0060S

s. 95

210.0061S

s. 95
10

210.0062

s. 95

210.0063

s. 95

210.0064

s. 96

210.0070

s. 96

210.0071

s. 96

210.0072

s. 96

210.0080

s. 96

210.0085

s. 96

210.0090

s. 96

210.1012

s. 96

904.1000

s. 100

904.1300

s. 100

211

››

904.1400

11

s. 100
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904
211.630

s. 99

904.2000

s. 101

››

904.2010

s. 101

1.0 Allroundhandskar
En blandning av klassiska och moderna modeller.
Allt från handskar i skinn till nitrilhandskar.
Här kan du ”välja och vraka” och vara säker på
att hitta en modell för just dina behov.

Art. 113.4190

1.1 Svinläder

Standard:

Arbetshandskar
Nappaskinn med gummerad manschett, fodrad i handflatan.

»»Slitstarka. För uppgifter där slitstyrka är extra viktigt.
Lämpliga för: Allsidig användning inom verkstadsindustri.

Kategori:
Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

2132

EN 420, 388
II
8 | 10 | 11
Svinnarv
Bomullsfleece
1,0-1,2 mm
24-27 cm
120 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

24 (4/skikt)

Art:

101.9510

1.2 Oxspalt

Standard:

Arbetshandskar

Kategori:

Oxspalt med gummerad manschett, fodrad i handflatan.

Strl.:

»»Slitstarka. För uppgifter där slitstyrka är extra viktigt.
Lämpliga för: Arbete med sågtimmer, virke, tyngande gods och annat tungt arbete |
Miljöer med torrarbete.

Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:
Lagerpall (max 120 cm):
Fraktpall (max 240 cm):

3233

Art:

Oxspalt
Bomullsfleece
1,2-1,4 mm
27-28 cm
60 par (12 per bunt)
15 kart.
30 (5/skikt)

102.9500

EN 420, 388

Arbetshandskar

Kategori:

II

Svinspalt med gummerad manschett, fodrad i handflatan.

Strl.:

Lämpliga för: Arbete med timmer och annat tungt arbete | Torra arbetsmiljöer.

Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

4222

Svinspalt
Bomullsfleece
0,8-1,0 mm
24-27 cm
120 par (12 per bunt)
12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

24 (4/skikt)

Art:

Kategori:

Arbetshandskar

Strl.:

Svinspalt med bomullsmanchett , fodrad i handflatan.

Material:

»»Allsidiga allroundhandskar för arbetsuppgifter där man inte ställer högsta
krav på slitstyrka.
»»Främst för arbete i torra arbetsmiljöer.

8 | 9 | 10 | 11

Lagerpall (max 120 cm):

Standard:

Foder:

102.9610

EN 420
I
8 | 10
Svinspalt
Bomull

Tjocklek:

0,7-0,9 mm

Längd:

25-27 cm

Förpackning:

120 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

24 (4/skikt)

Art:

1.0 Allroundhandskar

II
10 | 11

Standard:

»»Allsidiga allroundhandskar.

13

EN 420, 388

102.9613

1.3 Oxnarv & Getskinn

Arbetshandskar

Standard:

Oxnarv i A-kvalitet med gummerad manschett,
fodrad i handflatan.

Kategori:

»»Allroundhandskar av god kvalitet.
»»Oxnarv gör handsken smidig och slitstrak.
Lämpliga för: Hantering av sten | Vajer | Betong | Tung industri, etc.

Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

2133

Montagehandskar
Oxnarv, A-kvalitet. Ofodrade.

»»Bekväma och smidiga.
»»Mjukt och starkt läder som garanterar en lång livslängd.
Lämpliga för: Varierande arbete inom mekanisk verkstad med
höga krav på nötningsmotstånd och slitstyrka.

»»Sitter bekvämt på handen.
»»Mjukt och starkt läder som garanterar en lång livslängd.
Lämpliga för: Varierande arbete inom mekanisk verkstad med höga krav
på nötningsmotstånd och slitstyrka.

Montagehandskar
Getskinn, ofodrade.

»»Getskinnsläder är mjukt, smidigt och ger god fingerkänsla.
»»Getnarv är starkare än oxnarv med hänsyn till tjocklek.
»»Starkt skinn som ger handskarna lång livslängd.
»»Mycket bra passform.
Lämpliga för: Monteringsarbeten | Slipning av metaller och liknande.

Art:

Standard:
Kategori:
Strl.:

1.0 Allroundhandskar

103.4190

EN 420, 388
II
7 | 8 | 9 | 10 | 11

Material:

Oxnarv

Foder:

Ofodrad

Tjocklek:
Längd:

Art:

Standard:
Kategori:
Strl.:

0,8-1,0 mm
23-26 cm
120 par (12 per bunt)
12 kart.
24 (4/skikt)

103.4270

EN 420, 388
II
9 | 10 | 11

Material:

Oxnarv

Foder:

Ofodrad

Tjocklek:
Längd:

0,8-1,0 mm
24-26 cm
120 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

24 (4/skikt)

Art:

Standard:
Kategori:
Strl.:

103.4275

EN 420, 388
II
7 | 9 | 10 | 11

Material:

Getnarv

Foder:

Ofodrad

Tjocklek:

1,0-1,1 mm

Längd:

22-26 cm

Förpackning:

2121

26-30 cm
60 par (6 per bunt)
18 kart.

Förpackning:

2131

1,1-1,3 mm

36 (6/skikt)

Fraktpall (max 240 cm):

Oxnarv i A-kvalitet med kardborreknäppning. Ofodrade.

Oxnarv
Bomullsfleece

Fraktpall (max 240 cm):

Lagerpall (max 120 cm):

Montagehandskar

II
8 | 9 | 10 | 11 | 12

Lagerpall (max 120 cm):

Förpackning:

2141

EN 420, 388

120 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

24 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

48 (6/skikt)

Art:

113.1020
14

Arbetshandskar, vinter
Getskinn, vind- och vattentäta. Fodrad.

»»Ger mycket god värmeisolering och håller handen torr.
»»Thinsulate™ C40 foder.
»»Vattentätt Hipora™ membran med ventilerande egenskaper.
»»Mjuka och flexibla.
Lämpliga för: Anläggning | Tungt Arbete | Skeppning |
Arbete i frysrum | Vinterarbete utomhus.

Standard:

EN 420, 388, 511

Kategori:

II

Strl.:

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Material:
Foder:

Getnarv/Spandex®
Thinsulate/Hipora membran

Tjocklek:

…

Längd:

25,5-30 cm

Förpackning:

2222

131

72 par (6 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

9 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

21 (…/skikt)

Art:

113.1051

Standard:

EN 420, 388, 511

Montagehandskar
Getskinn, vind- och vattentäta. Lätt fodrade.

»»Bomullsfoder.
»»Vattentätt Hipora™ membran med ventilerande egenskaper.
»»Mjuka och flexibla.
Lämpliga för: Byggnadsindustri, Tung industri | Montagearbete utomhus
under höst/vinter/vår | Arbete i svala och fuktiga utrymmen.
EN 388 och EN 511 tester pågår.

Kategori:

II

Strl.:

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Material:

Getnarv/Spandex®

Foder:

Bomull/Hipora membran

Tjocklek:

…

Längd:

25,5-30 cm

Förpackning:

72 par (6 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):
Fraktpall (max 240 cm):
XXXX

XXX

… kart.
… (…/skikt)

113.1052

Art:

Arbetshandskar
Getskinn i A-kvalitet med gummerad manschett, fodrad i
handflatan.

»»Bekväma med god passform.
»»Mjukt och slitstarkt getskinnsläder som ger utmärkt fingerkänsla.
»»Getnarv är starkare än oxnarv med hänsyn till tjocklek.
»»God ventilation på handryggen, som är tillverkad av 100 % bomull.
Lämpliga för: Byggnads- konstruktions- och monteringsarbete, där det finns
höga krav på slitage och hållbarhet.

Standard:

EN 420, 388

Kategori:

II

Strl.:

9 | 10 | 11

Material:

Getnarv

Foder:

Bomullsfleece

Tjocklek:

1,0-1,2 mm

Längd:

26-30 cm

Förpackning:

1121

120 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

28 (4/skikt)

113.4190

Art:

1.4 Latex
Arbetshandskar
Belagda med latex.

»»Allsidig. Allroundhandskar för professionell användning och hobbyarbete.
»»Smidiga.
»»Gott grepp och god slitstyrka.
Lämpliga för: Alla typer av arbetsuppgifter i torra miljöer där det är mycket viktigt
med handskar som ger ett säkert grepp.

Standard:

EN 420, 388

Kategori:

II

Strl.:
Material:

9 | 10
Bomull, polyester/Naturlatex

Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

3141

15
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…
…
23-24 cm
144 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

16 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

36 (4/skikt)

Art:

108.3110

Standard:

EN 420

Kategori:

Arbetshandskar
Skyddskrage.

»»Ger ett bra nötningsmotstånd och skydd mot vassa kanter och flisor.
»»Allroundhandskar för professionell användning och fritidsbruk.

I

Strl.:
Material:

10
Jersey fleece bomull/Naturlatex

Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

…
…
25 cm
120 par (6 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

9 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

18 (3/skikt)

Art:

108.8160

1.5 Syntetiska

EX® allroundhandskar
MicroSkin Shield®-material med ovanhand i Spandex®,
fodrade i handflatan.

»»Slitstarka. För uppgifter där slitstyrka är extra viktigt.
»»Extra förstärkning i handflatan och vid tumroten.
»»Reflexer runt hela manschetten.
»»Maskintvätt. Dropptorka.

Standard:
Kategori:
Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:
Lagerpall (max 120 cm):
Fraktpall (max 240 cm):

1322

Arbetshandskar
Heldoppade med nitrilöverdrag med gummerad manschett.

»»Lämpliga för grovt arbete i torra arbetsmiljöer där det finns stor risk
för nötningsskador.

Art:

II
10 | 11
MicroSkin Shield®/Nylon
Fleece
…
26-29 cm
120 par (12 per bunt)
8 kart.
16 (4/skikt)

107.8014

Standard:

EN 420, 388

Kategori:

II

Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

4121

EN 420, 388

10
Jersey-fleece/Nitril
…
…
26 cm
144 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

6 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

12 (2/skikt)

Art:

114.0070

Arbetshandskar
Heldoppade med nitrilöverdrag och mudd.

»»Slitstarka.
»»Den speciella nitrilblandningen ger en utmärkt kombination när man
ställer krav på rörelseförmåga, mekanisk styrka och motståndskraft mot olja.
»»Silikonfri. Ingen kontaminering av metallplåtar.
Lämpliga för: Renovering | Hantering av plåt och lättmetaller | Stansning av
plåt och metall | Gas- och elförsörjning | Montering och inspektion av motordelar |
Allmän hantering.

Standard:
Kategori:
Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

3111

1.0 Allroundhandskar

EN 420, 388
II
6 | 7 | 8 | 9 | 10
Bomullstrikå/Nitril
…
…
25-26 cm
144 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

24 (4/skikt)

Art:

114.0156
16

Arbetshandskar
Nitrilöverdrag. Öppen ovanhand. Med mudd.

»»Lätta.
»»Ger bra greppförmåga.
»»Ger god fingerkänsla.
»»Bekväma att använda.
»»God andningsförmåga.

Standard:
Kategori:
Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

»»Lämpliga för grovt arbete i torra arbetsmiljöer där det finns stor risk
för nötningsskador.
»»God ventilation.

…
27-29 cm
144 par (12 per bunt)
12 kart.

Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:
Lagerpall (max 120 cm):
Fraktpall (max 240 cm):
Art:

4121

…

24 (4/skikt)

Kategori:

Nitrilöverdrag. Öppen ovanhand. Med limmad manschett.

Bomullstrikå/Nitril

Fraktpall (max 240 cm):

Standard:

Arbetshandskar

II
10

Lagerpall (max 120 cm):
Art:

2111

EN 420, 388

114.0166

EN 420, 388
II
10
Jersey-fleece/Nitril
…
…
26 cm
144 par (12 per bunt)
6 kart.
12 (2/skikt)

114.0170

Montagehandskar
Dubbel nitrilbeläggning, vattentäta.

»»Mycket slitstarka.
»»Doppade med ett tunt lager av blå vattentät nitril.
»»Svart, sandaktig beläggning säkerställer ett utmärkt grepp
i våta, torra och oljiga miljöer.
»»Bekväma med god fingerkänsla.
Lämpliga för: Mekanisk industri och fordonsindustri | Olje-gasindustri |
Raffinaderier | Anläggning.

Standard:

EN 420, 388

Kategori:

II

Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

Nitrilgummi
Nylon (utan sömmar)
…
26 cm
144 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

… kart.

Fraktpall (max 240 cm):

… (…/skikt)

Art:

4131

7 | 8 | 9 | 10 | 11

114.0490

Arbetshandskar
Heldoppade med nitrilöverdrag och mudd.

»»Slitstarka.
»»Oljebeständig.
»»God anatomisk passform.
»»Tre till fyra gånger längre livslängd jämfört
med andra motsvarande vinylhandskar.
Lämpliga för: Allsidig användning inom petrokemisk industri |
Fordonsindustri | Maskinindustri.

Standard:
Kategori:
Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

4111

17
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2

EN 420, 388, 374, 1186
III
8 | 9 | 10 | 11
Bomull interlock/Nitril
…
0,8 mm
24-26 cm
120 par (10 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

20 (4/skikt)

Art:

114.0640

Montagehandskar
Helbelagda med mikroskum i nitril. Ofodrade.

»»Utmärkta egenskaper när det gäller livslängd, taktila egenskaper
och fingerkänsla.
»»Motstånd och skydd mot kontaktvärme upp till 100 °C i 15 s.
»»Vatten- och oljeavvisande.
»»Ett mycket bra alternativ till förarhandskar i skinn.
Lämpliga för: Tillverkning av små och medelstora delar | Allmänt monteringsarbete |
Fordonstillverkning | Motormekaniker för hantering av varma delar.

Standard:

EN 420, 388, 407

Kategori:

II

Strl.:

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Material:

Nylon/Nitril Mikroskum

Foder:

…

Tjocklek:

…

Längd:

23-26 cm

Förpackning:

4122

X1XXXX

144 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

18 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

40 (6/skikt)

114.4270

Art:

EX® montagehandskar
MacroSkin Pro® med ovanhand i Spandex® och
kardborreknäppning. Ofodrade.

»»Robusta och mycket slitstarka arbetshandskar.
»»Förstärkningar i handflata och på fingertoppar.
»»Mjuk och smidig handledsavslutning av elastisk neopren.
»»God andningsförmåga.
»»Justerbar kardborreknäppning kring handleden.
»»Maskintvätt. Dropptorka.
Lämpliga för: Tuffa arbetsförhållanden, exempelvis offshoreindustri |
Spännarmerare | Sågverk och hyvleriverksamhet.
Europeiskt mönsterskydd för gröna synbarhetsdetaljer: DM/077 441.

Standard:

EN 420, 388

Kategori:

II

Strl.:
Material:

8 | 9 | 10 | 11
MacroSkin Pro®/Spandex®

Foder:

Ofodrad

Tjocklek:

…

Längd:

23-25 cm

Förpackning:

120 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):
Fraktpall (max 240 cm):
2322

EX® montagehandskar
MacroSkin Pro® med ovanhand i Spandex® och
kardborreknäppning. Ofodrade.

»»Förstärkningar i handflata och på fingertoppar.
»»Slitstarka med god ventilerande förmåga.
»»Skydd över knogar på ovanhand.
»»Maskintvätt. Dropptorka.

Standard:

EN 420, 388

Kategori:

II

Strl.:
Material:

8 | 9 | 10 | 11 | 12
MacroSkin Pro®/Spandex®

Foder:
Tjocklek:
Förpackning:

1.0 Allroundhandskar

24 (6/skikt)

120.1118

Art:

Längd:

2121

12 kart.

Ofodrad
…
23-24 cm
120 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

24 (6/skikt)

Art:

120.1124

18

Vår

serie

Vi presenterar stolt ett urval av både vinterhandskar
och sommarhandskar i proffsklass, eller som vi kallar
– EXtrem-klassen.
Vi har gett allt i utvecklingen av dessa handskar
vilket gör EX-handskarna till det bästa valet för olika
industrier inom PPE branschen. Vi använder gröna
Hi-Viz detaljer som reflekteras både mellan fingrar,
i sömmar och i logon.
Det viktigaste för oss när vi utvecklade denna serie
var att handskarna skulle få hög funktionalitet, god
komfort och hållbarhet.
Vi använder tre högteknologiska material;
• MicroSkin Shield®
• MacroSkin Pro®
• Typhoon®
Läs mer om dessa innovativa material i slutet
av katalogen.
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2.0 Tätslutande montagehandskar
Behovet av handskar med utmärkt fingerkänsla,
optimalt skydd och lång livslängd ökar.
Här finner du en mängd olika varianter; allt från tunt
getskinn till högteknologiska syntetiska material.

Art. 114.0766

2.1 Svinläder

Standard:
Kategori:

Montagehandskar
Nappaskinn med kardborreknäppning. Ofodrade.

»»Sitter bekvämt på handen.
»»Idealiska för arbete som kräver precision och noggrannhet.

Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

22-24 cm
120 par (12 per bunt)
20 kart.

Standard:
Kategori:
Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:
Lagerpall (max 120 cm):
Fraktpall (max 240 cm):

2112

Ofodrad
0,8-0,9 mm

35 (5/skikt)

Nappaskinn med ovanhand i bomull och kardborreknäppning.
Ofodrade.

Designskyddade i Norge och inom EU; Norge: 080895, EU: 00075059-0001.

Nappaskinn

Fraktpall (max 240 cm):

Montagehandskar

Lämpliga för: Montering och lättare arbetsuppgifter.

I
10

Lagerpall (max 120 cm):
Art:

»»Idealiska för arbete som kräver precision och god fingerkänsla.

EN 420

Art:

101.4290

EN 420, 388
II
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Nappaskinn/Bomull
Ofodrad
0,8-0,9 mm
19-25 cm
120 par (12 per bunt)
20 kart.
40 (5/skikt)

101.4295

Montagehandskar, vinter
Nappaskinn med ovanhand i bomull och kardborreknäppning.
Vinterfodrade.

»»Idealiska för arbete som kräver precision och god fingerkänsla.
»»Ger värmeisolering.

Standard:

EN 420, 388

Kategori:

II

Strl.:
Material:

Lämpliga för: Montering och lättare arbetsuppgifter i kyla.

Foder:

Designskyddade i Norge och inom EU; Norge: 080895, EU: 00075059-0001.

Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

2222

8 | 9 | 10 | 11
Nappaskinn/Bomull
Bomullsfleece
0,8-0,9 mm
21-23 cm
120 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

16 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

32 (4/skikt)

Art:

101.4295W

2.2 Getskinn
Montagehandskar
Getskinn, ofodrade.

»»Getskinnsläder är mjukt, smidigt och ger god fingerkänsla.
»»Getnarv är starkare än oxnarv med hänsyn till tjocklek.
»»Starkt skinn som ger handskarna lång livslängd.
»»God ventilation via handskarnas ovansida.
Lämpliga för: Montering och lättare arbetsuppgifter.

Standard:
Kategori:
Strl.:
Material:
Foder:

2121

2.0 Tätslutande montagehandskar

II
7 | 8 | 9 | 10 | 11
Getnarv/Bomull
Ofodrad

Tjocklek:

1,0-1,1 mm

Längd:

23-26 cm

Förpackning:

21

EN 420, 388

120 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

30 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

54 (6/skikt)

Art:

113.1010

Montagehandskar, vinter
Getnarv, fleecefodrade.

»»Getskinnsläder är mjukt, smidigt och ger god fingerkänsla.
»»Getnarv är starkare än oxnarv med hänsyn till tjocklek.
»»Starkt skinn som ger handskarna lång livslängd.
»»Fleecefodret ger värme och ökad komfort.

Standard:
Kategori:
Strl:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

2121

02X

EN 420, 388, 511
II
7 | 8 | 9 | 10 | 11
Getnarv/Bomull
Bomullsfleece
1,0-1,1 mm
24 cm
120 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

9 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

15 (3/skikt)

Art:

113.1015

Montagehandskar
Getskinn, ofodrade.

»»Bekväma med god passform.
»»Mjukt och slitstarkt getskinnsläder som ger förstklassiga
taktila egenskaper och utmärkt fingerkänsla.
»»Getnarv är starkare än oxnarv med hänsyn till tjocklek.
»»Ovanhand av nylon och kardborreknäppning.
Lämpliga för: Montering och lättare arbetsuppgifter.

Standard:
Kategori:
Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:
Lagerpall (max 120 cm):
Fraktpall (max 240 cm):

2111

EN 420, 388
II
9 | 10 | 11
Getnarv/Nylon
Ofodrad
…
22-25 cm
120 par (12 per bunt)
15 kart.
30 (5/skikt)

Art:

113.1040

Standard:

EN 420, 388, 511

Kategori:

II

Montagehandskar, vinter
Getnarv. Vinterfodrade.

»»Bekväma med god passform.
»»Mjukt och slitstarkt getskinnsläder som ger förstklassiga
taktila egenskaper och utmärkt fingerkänsla.
»»Getnarv är starkare än oxnarv med hänsyn till tjocklek.
»»Ovanhand av nylon och kardborreknäppning.
Lämpliga för: Montering och lättare arbetsuppgifter i kyla.

Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

1121

X20

7 | 8 | 9 | 10 | 11
Getnarv/Nylon
Varmfodrad
…
22-25 cm
120 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

16 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

28 (4/skikt)

Art:

113.1045

Montagehandskar
Getnarv med ovanhand i elastisk bomull och
kardborreknäppning. Ofodrade.

»»Bekväma med god passform.
»»Mjukt och slitstarkt getskinnsläder som ger förstklassiga
taktila egenskaper och utmärkt fingerkänsla.
»»Getnarv är starkare än oxnarv med hänsyn till tjocklek.
»»God ventilation på handryggen, som är tillverkad av 100 % bomull.
Lämpliga för: Montering och lättare arbetsuppgifter.

Standard:
Kategori:
Strl.:
Material:
Foder:

2.0 Tätslutande montagehandskar

II
7 | 8 | 9 | 10 | 11
Getnarv/Bomull
Ofodrad

Tjocklek:

0,7-0,9 mm

Längd:

21-24 cm

Förpackning:

1110

EN 420, 388

120 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

20 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

35 (5/skikt)

Art:

113.4295
22

Montagehandskar
Getskinn, ofodrade.

»»Bekväma med god passform.
»»Mjukt och slitstarkt getskinnsläder som ger förstklassiga
taktila egenskaper och utmärkt fingerkänsla.
»»Getnarv är starkare än oxnarv med hänsyn till tjocklek.
»»Ovanhand i nylon.
Lämpliga för: Montering och lättare arbetsuppgifter.

Standard:
Kategori:
Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

2121

EN 420, 388
II
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Getnarv/Nylon
Ofodrad
0,50-0,70 mm
21-26 cm
120 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

24 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

48 (6/skikt)

Art:

113.4296

2.3 Latex

Bamboo® montagehandskar

Standard:

Med beläggning av mjuk latex och foder av bambufibrer.

Kategori:

»»Hög andningsförmåga jämfört med bomull samt med andra syntetmaterial.
»»Mycket bekväma och smidiga.
»»Bambufiber absorberar fukt upp till fyra gånger bättre än bomull.
Lämpliga för: Monteringsarbete där man ställer höga krav på fingerkänsla och grepp.

Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:
Lagerpall (max 120 cm):
Fraktpall (max 240 cm):

3121

2.4 Syntetiska

Art:

EN 420, 388
II
7 | 8 | 9 | 10 | 11
Bambu viskos / Latex
…
…
23-27 cm
144 par (12 per bunt)
18 kart.
42 (6/skikt)

108.0600

Montagehandskar
Montagehandskar med miljövänlig, 100 % vattenbaserad PU.

»»Slitstarka montagehandskar med ventilerande egenskaper.
»»Idealiska för precisionsarbete.
»»DMF-fria.
»»Polyuretanbeläggningen (PU) kan inte tränga igenom handskarnas nylon
material under tillverkningsprocessen.
»»Handskarna är silikonfria och luktfria.
Lämpliga för: Lätt monteringsarbete inom transport/lagerföring | Verkstäder för
reparation av motorer | Plastindustri | Textilindustri | Inspektion/kontrollarbete etc.

Standard:

EN 420, 388

Kategori:

II

Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

4131

Montagehandskar
Belagda med polyuretan.

»»Mycket slitstarka med ventilerande egenskaper.
»»Idealiska för precisionsarbete.
Lämpliga för: Lätt monteringsarbete inom transport/lagerföring | Verkstäder för
reparation av motorer | Plastindustri | Textilindustri | Inspektion/kontrollarbete etc.

4131

2.0 Tätslutande montagehandskar

…
…
22-24 cm
144 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

18 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

36 (6/skikt)

Art:

Standard:
Kategori:
Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

23

7 | 8 | 9 | 10 | 11
Nylon/Vattenbas. PU

100.0400

EN 420, 388
II
7 | 8 | 9 | 10 | 11
Nylon/PU
…
…
22-25 cm
144 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

18 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

36 (6/skikt)

Art:

100.0410

Montagehandskar

Standard:

Belagda med polyuretan.

Kategori:

»»Mycket slitstarka med ventilerande egenskaper.
»»Idealiska för precisionsarbete.

EN 420, 388
II

Strl.:

7 | 8 | 9 | 10 | 11

Material:

Polyester/PU

Foder:
Lämpliga för: Detaljerat monteringsarbete med krav på god beröringskänslighet |
Transport/lagerföring | Bilverkstäder | Plastindustrier, etc.

…

Tjocklek:

…

Längd:

22-25 cm

Förpackning:

144 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

18 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

36 (6/skikt)

100.0433

Art:

4131

Montagehandskar
Syntetiskt skinn med ovanhand i bomull och kardborreknäppning.
Ofodrade.

»»Bekväma och mjuka.
»»Mycket god fingerkänsla.
Lämpliga för: Montering och lättare arbetsuppgifter.
Designskyddade i Norge och inom EU; Norge: 080895, EU: 00075059-0001.

Standard:

EN 420, 388

Kategori:

II

Strl.:

6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Material:

Syntetiskt skinn/Bomull

Foder:

Ofodrad

Tjocklek:

0,7 mm

Längd:

20-25 cm

Förpackning:

120 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):
Fraktpall (max 240 cm):
1121

20 kart.
35 (5/skikt)

Art:

107.4295

Standard:

EN 420, 388, 511

Kategori:

II

Montagehandskar, vinter
Syntetiskt skinn med ovanhand i bomull och
kardborreknäppning. Vinterfodrade.

»»Bekväma och mjuka.
»»Mycket god fingerkänsla.
»»Ger god värmeisolering.
Lämpliga för: Montering och lättare arbetsuppgifter i kyla.
Designskyddade i Norge och inom EU; Norge: 080895, EU: 00075059-0001.

Strl.:

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Material:

Syntetiskt skinn/Bomull

Foder:

Bomullsfleece

Tjocklek:

0,7 mm

Längd:

21-25 cm

Förpackning:

1221

X10

120 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

20 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

32 (5/skikt)

107.4295W

Art:

EX® montagehandskar
MicroSkin Shield® med ovanhand i Spandex® och
kardborreknäppning. Ofodrade.

»»Smidiga.
»»Ger ett bra grepp och utmärkt fingerkänsla.
»»Maskintvätt. Dropptorka.
Lämpliga för: Montering och övriga arbetsuppgifter.
Europeiskt mönsterskydd: 00075059-0001. Norsk mönsterskydd: 080895.

Standard:

EN 420, 388

Kategori:

II

Strl.:
Material:

9 | 10 | 11
MicroSkin Shield®/Spandex®

Foder:

Europeiskt mönsterskydd för gröna synbarhetsdetaljer: DM/077 441.

Tjocklek:

Norsk mönsterskydd: 083550.

Längd:
Förpackning:

1121

2.0 Tätslutande montagehandskar

Ofodrad
…
22-24 cm
120 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

24 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

42 (6/skikt)

Art:

107.4297
24

EX® montagehandskar
MicroSkin Shield® med ovanhand i Spandex® och
kardborreknäppning. Ofodrade.

»»Smidiga med god passform.
»»Ger ett bra grepp och utmärkt fingerkänsla.
»»Maskintvätt. Dropptorka.
Lämpliga för: Montering och övriga arbetsuppgifter.
Europeiskt mönsterskydd för gröna synbarhetsdetaljer: DM/077 441.

Standard:

EN 420, 388

Kategori:

II

Strl.:

8 | 9 | 10 | 11

Material:

MicroSkin Shield®/Nylon

Foder:

Ofodrad

Tjocklek:

…

Längd:

22-24 cm

Förpackning:

2121

120 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

24 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

42 (6/skikt)

107.8105

Art:

EX® montagehandskar/skyttehandskar
MicroSkin Shield®-material med ovanhand i neopren och
kardborreknäppning. Ofodrade.

»»Smidiga.
»»Ger ett bra grepp och utmärkt fingerkänsla.
»»Förstärkta fingertoppar och förstärkt handflata för ökad livslängd.
»»Vattenavvisande, elastisk neopren på baksidan av handen.
»»Maskintvätt. Dropptorka.
Lämpliga för: Vapenhantering och heldagsbruk: ett favoritval för yrkesutövare inom
brottsbekämpande myndighet/polismyndighet | Monteringsarbete och övrigt arbete.

Standard:

EN 420, 388

Kategori:

II

Strl.:
Material:

8 | 9 | 10 | 11
MicroSkin Shield®/Neopren

Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:
Lagerpall (max 120 cm):
Fraktpall (max 240 cm):

1111

Art:

Ofodrad
…
21-23 cm
144 par (12 per bunt)
12 kart.
20 (4/skikt)

107.8888

Black Diamond montagehandskar
Med särskild skumplastbeläggning i vinyl.

»»Mycket slitstarka.
»»Enastående fingerkänsla och passform.
»»Med Actifresh®-teknik.
»»Vinylbeläggningstekniken är en patenterad process.
Lämpliga för: Byggindustri | Tungt arbete | Montering av komponenter |
Skeppning, sjöfart och rederi | Mekanisk industri och fordonsindustri.

Standard:

EN 420, 388

Kategori:

II

Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

4131

+

Vattentäta

Nylon/VFC
…
…
23-29 cm
144 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

18 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

36 (6/skikt)

Art:

109.0400

Black Diamond montagehandskar
Heldoppad med särskild vinylskumbeläggning. Vattentäta.

»»Mycket slitstarka.
»»Enastående fingerkänsla och passform.
»»Med Actifresh®-teknik.
»»Vinylbeläggningstekniken är en patenterad process.
Lämpliga för: Bygg och anläggning | Tung industri | Sammansättning av komponen
ter | Frakt | Olje-och gasindustrin.

Standard:
Kategori:
Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

4131

25

6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

2.0 Tätslutande montagehandskar

EN 420, 388
II
8 | 9 | 10 | 11 | 12
Nylon/VFC
…
…
23-29 cm
144 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

20 (4/skikt)

Art:

109.0400LP

Montagehandskar, vinter
Med särskild nitrilskumbeläggning.

»»Slitstarka.
»»Varma, tätslutande och mycket bekväma.
»»Varm borstad akryl på insidan av handskarna, yttermaterial i stark nylon.

Standard:
Kategori:
Strl:
Material:
Foder:

Lämpliga för: Kyldiskar och kyllager | Monteringsarbete utomhus | Inspektions
arbete | Hantering av små delar.

Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

3131

EN 420, 388
II
8 | 9 | 10 | 11
Borstad akryl/Nitrilgummi
…
…
23-26 cm
144 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

15 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

30 (5/skikt)

Art:

114.0488W

Montagehandskar
Dubbel nitrilbeläggning, vattentäta.

»»Mycket slitstarka.
»»Doppade med ett tunt lager av blå vattentät nitril.
»»Svart, sandaktig beläggning säkerställer ett utmärkt
grepp i våta, torra och oljiga miljöer.
»»Bekväma med god fingerkänsla.
Lämpliga för: Mekanisk industri och fordonsindustri |
Olje-gasindustri | Raffinaderier | Anläggning.

Standard:
Kategori:
Strl:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:
Lagerpall (max 120 cm):
Fraktpall (max 240 cm):

4131

Art:

EN 420, 388
II
7 | 8 | 9 | 10 | 11
Nitrilgummi
Nylon (utan sömmar)
…
26 cm
144 par (12 per bunt)
… kart.
… (…/skikt)

114.0490

Montagehandskar Pro-Fit®,
Oeko-Tex® 100-godkänd
Patenterad beläggning i nitrilskum med nitrilprickar.

»»Mycket bra slitstyrka kombinerat med fingerrörlighet och
ventilerande egenskaper.
»»Patenterad mikro-kapillär nitrilskumbeläggning.
»»Nitrilprickar i innerhanden förbättrar greppet ytterligare .
Lämpliga för: Montering | Metallindustri | Vitvaruhantering | Underhåll |
Reparationer | Pack och plock.

Standard:

EN 420, 388

Kategori:

II

Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

4141

144 par (12 per bunt)
… kart.

Art:

Kategori:
Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

2.0 Tätslutande montagehandskar

…
21-28 cm

… (…/skikt)

Standard:

4132

…

Fraktpall (max 240 cm):

Med särskild nitrilskumbeläggning.

Lämpliga för: Detaljmontering | Inspektion | Arbete med små delar etc.

Nylon/NFC

Lagerpall (max 120 cm):

Montagehandskar

»»Mycket slitstarka.
»»Tätslutande modell. Bekväm och smidig.
»»God andningsförmåga.

6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

114.0550

EN 420, 388
II
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Nylon/PU/Nitril
…
…
23-27 cm
144 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

24 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

42 (6/skikt)

Art:

114.0755
26

Montagehandskar Pro-Fit®, Oeko-Tex®
100-godkända
Med patenterad nitrilskumbeläggning.

»»Enastående olje-, våt- och torrgrepp.
»»Utmärkt slitstyrka i kombination med fingerkänsla och ventilerande egenskaper.
»»Patenterad mikro-kapillär nitrilskumbeläggning.
»»ANTIWET-behandlade.
»»Ett mycket tunt 18-gauge nylonfoder gör handskarna extra mjuka och smidiga.
Lämpliga för: Monteringsarbete | Metallarbeten | Montering av vitvaror |
Maskinunderhåll | Lagerarbete.

Standard:
Kategori:
Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

II
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Nylon/NFC
…
…
21-28 cm
144 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

24 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

42 (6/skikt)

Art:

4121

EN 420, 388

114.0766

Montagehandskar Pro-Fit®, Oeko-Tex®
100-godkända
Med patenterad nitrilskumbeläggning.

»»Enastående olje-, våt- och torrgrepp.
»»Utmärkt slitstyrka i kombination med fingerkänsla och ventilerande egenskaper.
»»Patenterad mikro-kapillär nitrilskumbeläggning.
»»ANTIWET-behandlade.
Lämpliga för: Monteringsarbete | Metallarbeten | Montering av vitvaror |
Maskinunderhåll | Lagerarbete.

Standard:
Kategori:
Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:
Lagerpall (max 120 cm):
Fraktpall (max 240 cm):

4131

EN 420, 388
II
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Nylon/NFC
…
…
21-28 cm
144 par (12 per bunt)
24 kart.
48 (8/skikt)

Art:

114.0933

Standard:

EN 420, 388, 407

Kategori:

II

Montagehandskar
Helbelagda med mikroskum i nitril. Ofodrade.

»»Utmärkta egenskaper när det gäller livslängd, taktila egenskaper och fingerkänsla.
»»Motstånd och skydd mot kontaktvärme upp till 100 °C i 15 s.
»»Vatten- och oljeavvisande.
»»Ett mycket bra alternativ till förarhandskar i skinn.
Lämpliga för: Tillverkning av små och medelstora delar | Allmänt monteringsarbete |
Fordonstillverkning | Motormekaniker för hantering av varma delar.

Strl:

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Material:

Nylon/Nitril Mikroskum

Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

4122

X1XXXX

…
…
23-26 cm
144 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

18 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

40 (6/skikt)

Art:

114.4270

EX® montagehandskar
MacroSkin Pro®-material och kardborreknäppning. Ofodrade.

»»Handledsförstärkning vilket är särskilt lämpligt för hantverkare som
behöver extra handledsstöd p.g.a repetitiva arbetsuppgifter.
»»Fingerkänsla och beröringskänslighet.
»»Förstärkta sömmar.
»»Slitstarka med god ventilerande förmåga.
»»Maskintvätt. Dropptorka.
Lämpliga för: Installationsarbete och annat arbete med höga krav på slitstyrka,
passform och fingertoppskänsla.

Standard:
Kategori:
Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

2131

27
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EN 420, 388
II
8 | 9 | 10 | 11 | 12
MacroSkin Pro®
Ofodrad
…
25-27 cm
60 par (6 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

16 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

28 (4/skikt)

Art:

120.1130

EX® montagehandskar
MacroSkin Pro® med ovanhand i nylon. Ofodrad.

»»Välsittande och bekväma.
»»Idealiska för precisionsarbete.
»»Ventilerande material.
Lämpliga för: Tillverkningsindustri | Finmonteringsarbeten |
Lagerarbete | Inspektionsarbete, etc.

Standard:
Kategori:
Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:

II
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
MacroSkin Pro®
Ofodrad
…

Längd:
Förpackning:

144 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

18 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

30 (6/skikt)

Art:

1121

EN 420, 388

120.4291

EX®montagehandskar
MacroSkin Pro® med ovanhand i nylon. Fodrad.

»»Välsittande och bekväma.
»»Idealiska för precisionsarbete.
»»Ventilerande material.
»»Ger god isolering mot värme och kyla.
Lämpliga för: Tillverkningsindustri | Finmonteringsarbeten | Lagerarbete | Mekani
kerarbete med hantering av heta föremål | Arbete med kylförvaring | Arbete utomhus
i kyla, etc.

Standard:
Kategori:
Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:

Lagerpall (max 120 cm):
Fraktpall (max 240 cm):
X10

II
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
MacroSkin Pro®
Varmfodrad
…

Längd:
Förpackning:

1121

EN 420, 388, 511

Art:

144 par (12 per bunt)
… kart.
… (…/skikt)

120.4292W

EX® montagehandskar
MacroSkin Pro® med ovanhand i nylon.
Kardborreknäppning. Ofodrad.

»»Välsittande och bekväma.
»»Idealiska för precisionsarbete.
»»Ventilerande material.
Lämpliga för: Tillverkningsindustri | Finmonteringsarbeten |
Lagerarbete | Inspektionsarbete etc.

Standard:

EN 420, 388

Kategori:

II

Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

MacroSkin Pro®
Ofodrad
…
20-25 cm
144 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

… kart.

Fraktpall (max 240 cm):

… (…/skikt)

Art:

1121

6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

120.4293

EX® montagehandskar
MacroSkin Pro® med ovanhand i nylon.
Kardborreknäppning. Fodrad.

»»Välsittande och bekväma.
»»Idealiska för precisionsarbete.
»»Ventilerande material.
»»Ger god isolering mot värme och kyla.
Lämpliga för: Tillverkningsindustri | Finmonteringsarbeten | Lagerarbete | Mekani
kerarbete med hantering av heta föremål | Arbete med kylförvaring | Arbete utomhus
i kyla etc.

Standard:
Kategori:
Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

1121

2.0 Tätslutande montagehandskar

X10

EN 420, 388, 511
II
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
MacroSkin Pro®
Varmfodrad
…
21-24 cm
144 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

… kart.

Fraktpall (max 240 cm):

… (…/skikt)

Art:

120.4294W
28

›› Dots för extra bra grepp.

Ny

+

produkt

›› Mjuk och flexibel (15 gauge).
›› Mycket slitstark; överträffar
kravet för EN388 nivå 4.
›› Oeko-Tex 100 godkänd.
Art. 114.0550. Läs mer på sidan 26.

›› Tunn med optimal fingertoppskänsla (18 gauge).

+
EXTREMT

BRA
SLITSTYRKA

›› Sandaktig nitrilbeläggning
för överlägsen torr- våtoch oljegrepp.
›› Mycket slitstark; överträffar
kravet för EN388 nivå 4.
›› Oeko-Tex 100 godkänd.
Art. 114.0766. Läs mer på sidan 27.

›› Smidig och tålig (15 gauge).

+

EXTREMT
BRA
SLITSTYRKA

›› Sandaktig nitrilbeläggning för
överlägsen torr- våt- och oljegrepp.
›› Mycket slitstark; överträffar
kravet för EN388 nivå 4.
›› Oeko-Tex 100 godkänd.
Art. 114.0933. Läs mer på sidan 27.
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3.0 Svets- / Argonhandskar
Handskar vid svetsning skall skydda mot både värme och svetsgnistor.
Dessutom skall handskarna vara flexibla och ge ett bra grepp.
Välj bland fodrade svetshandskar och ofodrade argonhandskar.

Art. 106.1690K

3.1 Svets

Arbets-/Svetshandskar

Standard:

Oxnarv i A-kvalitet, helfodrade.

Kategori:

»»Tillverkad med höga krav på slitstyrka och komfort.
»»Utformad med förstärkning vid tumme.
»»Sömmar av stark, värmetålig Kevlar®-tråd.
Lämpliga för: Tung industri | Maskinteknik | Svetsning | Sliparbete, etc.

Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

4232

42224X

Svetshandskar
Oxspalt, helfodrade.

»»Sitter bekvämt på handen.
»»Sömmar av stark, värmetålig Kevlar®-tråd.
Lämpliga för: Svetsning | Skärning | Slipning och polering, etc.

1,4-1,6 mm
26-29 cm
60 par (6 per bunt)
12 kart.

Art:

103.4230K

Standard: EN 420, 388, 407, 12477/01+A1/05 Type A
Kategori:
Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:

Art:

II
10
Oxspalt
Bomullsfleece
1,0-1,3 mm
33 cm
60 par (6 per bunt)
9 kart.
18 (3/skikt)

104.2560

Svetshandskar

Standard: EN 420, 388, 407, 12477/01+A1/05 Type A

Oxnarv i A-kvalitet, helfodrade.

Kategori:

»»Bekväma och mjuka.
»»Utformad med förstärkning vid tumme.
»»Sömmar av stark, värmetålig Kevlar®-tråd.
Lämpliga för: Olika svetsningsarbeten i stål, aluminium och andra material.

Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

2122

412244

Svetshandskar
Oxspalt i A-kvalitet, helfodrade.

»»Solida svetshandskar med lång livslängd.
»»Utformad med förstärkning vid tumme.
»»Sömmar av stark, värmetålig Kevlar®-tråd.
Lämpliga för: Svetsning i stål, aluminium och övriga metaller |
Tillskärning | Slipning, etc.

4243

412244

II
10
Oxnarv
Bomullsfleece
1,2-1,4 mm
35 cm
60 par (6 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

9 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

15 (3/skikt)

Art:

105.1690K

Standard: EN 420, 388, 407, 12477/01+A1/05 Type A
Kategori:
Strl.:
Material:
Foder:

II
8.5 | 11 | 12
Oxspalt
Bomullsfleece

Tjocklek:

1,2-1,4 mm

Längd:

31-35 cm

Förpackning:

3.0 Svets- / Argonhandskar

Bomullsfleece

24 (4/skikt)

Fraktpall (max 240 cm):

31

Oxnarv

Fraktpall (max 240 cm):

Lagerpall (max 120 cm):
413244

II
9 | 10.5

Lagerpall (max 120 cm):

Förpackning:

4243

EN 420, 388, 407

60 par (6 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

9 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

18 (3/skikt)

Art:

106.1690K

Svetshandskar
Oxspalt, helfodrade.

»»Solida svetshandskar med lång livslängd.
»»Extra långa (40 cm).
»»Sömmar av stark, värmetålig Kevlar®-tråd.

Standard:
Kategori:
Strl.:
Material:
Foder:

Lämpliga för: Svetsning i stål, aluminium och övriga metaller |
Tillskärning | Slipning, etc.

Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

3244

41XX4X

EN 420, 388, 407
II
10
Oxspalt
Bomullsfleece
1,2-1,4 mm
40 cm
60 par (6 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

9 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

15 (3/skikt)

Art:

106.1691K

3.2 Argon

Argonhandskar

Standard: EN 420, 388, 407, 12477/01+A1/05 Type B

Getskinn, ofodrade.

Kategori:

»»Mjuka och slitstarka.
»»Ger utmärkt fingerkänsla.
»»Sömmar av stark, värmetålig Kevlar®-tråd.
Lämpliga för: TIG-svetsning.

Strl.:
Material:

Getnarv

Foder:

Ofodrad

Tjocklek:
Längd:
Förpackning:
Lagerpall (max 120 cm):
Fraktpall (max 240 cm):

2121

41224X

Art:

0,9-1,0 mm
35 cm
120 par (12 per bunt)
16 kart.
24 (4/skikt)

106.3600K

Argonhandskar

Standard: EN 420, 388, 407, 12477/01+A1/05 Type B

Getskinn, ofodrade.

Kategori:

»»Mjuka och slitstarka.
»»Ger utmärkt fingerkänsla.
»»Sömmar av stark, värmetålig Kevlar®-tråd.
Lämpliga för: TIG-svetsning.

Strl.:

2111

41224X

II
8 | 9 | 10 | 11

Material:

Getnarv

Foder:

Ofodrad

Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

3.0 Svets- / Argonhandskar

II
9 | 10

0,9-1,0 mm
29-32 cm
120 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

20 (4/skikt)

Art:

106.3700K

32

KOMFORTABEL MANSCHETT
& SKÄRSKYDD 5
Tättslutande manschett tillverkad av
mjuk neopren med skärskydd 5 även
i pulsåderområdet i handleden.

SKÄRSKYDD 5
Foder som ger CE nivå 5 skärskydd i
fingrar och handflata.

NÖTNINGSMOTSTÅND
Slitstarkt KR-Grip-material i handflata
och fingrar för ökat nötningsmotstånd.

SYNBARHETSFÄRGER
Ökad synlighet och säkerhet genom
starka färger på handens ovansida.

VINTERFODRAD
Vattentätt membran och
varmt fleecefoder.

SLAGSKYDD
Thermoplastic Polyurethane (TPU) som är ergonomiskt
utformad för minimal trötthet i handen.

RÄDDNINGSTJÄNST

BYGG & ANLÄGGNING

METALL & STÅL

OLJA OCH GAS

GRUVDRIFT

Andra egenskaper:
›› Vattenavvisande Protex membran med
utmärkta ventilerande egenskaper.
›› Varmt fleecefoder.
›› Maskintvätt.
Lämpliga för:
Extrema arbetsförhållanden inom räddningstjänst, byggoch anläggning, skeppning, gruvdrift och andra branscher
med mycket höga krav på handskydd.

Art. 115.9002

33

Designskyddad, och skyddas av patent och patentansökningar i flera länder,
däribland USA och Kanda. Interantionellt WIPO patent DM/082618.

4.0 Kyla / Vinterhandskar
I vår omfattande kategori med vinterhandskar hittar du skydd mot kyla för de
flesta yrken, oavsett om du arbetar i ett frysrum eller ute på iskallt uppdrag.

Art. 107.8112

4.1 Svinläder

Montagehandskar, vinter
Nappaskinn med ovanhand i bomull och kardborreknäppning.
Vinterfodrade.

»»Idealiska för arbete som kräver precision och god fingerkänsla.
»»Ger värmeisolering.

Standard:
Kategori:
Strl:
Material:

Lämpliga för: Montering och lättare arbetsuppgifter i kyla.

Foder:

Designskyddade i Norge och inom EU; Norge: 080895, EU: 00075059-0001.

Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

Nappaskinn med gummerad manschett, vinterfodrade.

Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:
Lagerpall (max 120 cm):
Fraktpall (max 240 cm):

130

Arbetshandskar
Svinnarv med bomullsmanchett. Pälsfoder.

»»Slitstarka. För uppgifter där slitstyrka är extra viktigt.
»»Ger god värmeisolering.

0,8-0,9 mm
21-23 cm
120 par (12 per bunt)
16 kart.

Kategori:

2123

Bomullsfleece

32 (4/skikt)

Standard:

Lämpliga för: Utomhusarbete inom byggkonstruktion och konstruktionsarbete, etc.

Nappaskinn/Bomull

Fraktpall (max 240 cm):

Arbetshandskar, vinter

»»Slitstarka. För uppgifter där slitstyrka är extra viktigt.
»»Ger god värmeisolering.

II
8 | 9 | 10 | 11

Lagerpall (max 120 cm):
Art:

2222

EN 420, 388

Art:

101.4295W

EN 420, 388, 511
II
10 | 11 | 12
Svinnarv
5 mm skumplast
1,0-1,2 mm
28 cm
60 par (6 per bunt)
12 kart.
24 (4/skikt)

101.9540

Standard:

EN 420

Kategori:

I

Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

9 | 11
Svinnarv
Akrylpäls
1,0-1,2 mm
27-30 cm
60 par (6 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

9 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

18 (3/skikt)

Art:

101.9740

4.2 Oxnarv & Getskinn

Standard:

Arbetshandskar, vinter
Oxnarv i A-kvalitet med gummerad manschett, vinterfodrade.

»»Slitstarka. För uppgifter där slitstyrka är extra viktigt.
»»Ger god värmeisolering.
Lämpliga för: Bygg och konstruktionsarbete utomhus i kalla miljöer.

Kategori:
Strl.:
Material:
Foder:

Oxnarv
5 mm skumplast
1,0-1,2 mm

Längd:

26-28 cm
60 par (6 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

24 (4/skikt)

Art:

4.0 Kyla / Vinterhandskar

I
9 | 11

Tjocklek:
Förpackning:

35

EN 420

103.4140

Standard:

EN 420

Kategori:

Montagehandskar, vinter
Oxnarv i A-kvalitet med kardborreknäppning, vinterfodrade.

»»Slitstarka. För uppgifter där slitstyrka är extra viktigt.
»»Ger god värmeisolering.

I

Strl.:

8.5 | 10.5

Material:

Oxnarv

Foder:

Bomullsfleece

Tjocklek:

0,8-1,0 mm

Längd:

24-26 cm

Förpackning:

60 par (6 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

24 (4/skikt)

103.4280

Art:

Montagehandskar, vinter
Getnarv, fleecefodrade.

»»Getskinnsläder är mjukt, smidigt och ger god fingerkänsla.
»»Getnarv är starkare än oxnarv med hänsyn till tjocklek.
»»Starkt skinn som ger handskarna lång livslängd.
»»Fleecefodret ger värme och ökad komfort.

Standard:

EN 420, 388, 511

Kategori:

II

Strl.:

7 | 8 | 9 | 10 | 11

Material:

Getnarv/Bomull

Foder:

Bomullsfleece

Tjocklek:

1,0-1,1 mm

Längd:

24 cm

Förpackning:

120 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):
Fraktpall (max 240 cm):
2121

02X

9 kart.
15 (3/skikt)

Art:

113.1015

Standard:

EN 420, 388, 511

Kategori:

II

Montagehandskar, vinter
Getnarv. Vinterfodrade.

»»Bekväma med god passform.
»»Mjukt och slitstarkt getskinnsläder som ger förstklassiga
taktila egenskaper och utmärkt fingerkänsla.
»»Getnarv är starkare än oxnarv med hänsyn till tjocklek.
»»Ovanhand av nylon och kardborreknäppning.
Lämpliga för: Montering och lättare arbetsuppgifter i kyla.

Strl:

7 | 8 | 9 | 10 | 11

Material:

Getnarv/Nylon

Foder:

Varmfodrad

Tjocklek:

…

Längd:

22-25 cm

Förpackning:

1121

X20

120 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

16 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

28 (4/skikt)

Art:

113.1045

Standard:

EN 420, 388, 511

Arbetshandskar, vinter
Getskinn, vind- och vattentäta. Fodrad.

»»Ger mycket god värmeisolering och håller handen torr.
»»Thinsulate™ C40 foder.
»»Vattentätt Hipora™ membran med ventilerande egenskaper.
»»Mjuka och flexibla.

Kategori:

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Material:
Foder:

Lämpliga för: Anläggning | Tungt Arbete | Skeppning |
Arbete i frysrum | Vinterarbete utomhus.

II

Strl:

Getnarv/Spandex®
Thinsulate/Hipora membran

Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

2222

4.0 Kyla / Vinterhandskar

131

…
25,5-30 cm
72 par (6 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

9 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

21 (…/skikt)

Art:

113.1051
36

4.3 Latex

Stickade vinterhandskar

Standard:

Belagda med mjuk latex.

Kategori:

»»Smidiga och bekväma.
»»Gott grepp och lång livslängd.
»»Ger god värmeisolering.
Lämpliga för: Bygg, hantverk och godshantering i kalla miljöer.

Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

2121

020

EN 420, 388, 511
II
9 | 10 | 11 | 12
Frotté i akryl/Naturlatex
…
…
25-27 cm
120 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

24 (3/skikt)

Art:

108.8095

4.4 Syntetiska

Standard:

Arbetshandskar, vinter
Syntetisk Anacord, vinterfordrade.

»»Bekväma och smidiga.
»»Ger god värmeisolering.
Lämpliga för: Arbete utomhus eller i frysrum.

Kategori:
Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:
Lagerpall (max 120 cm):
Fraktpall (max 240 cm):
Art:

Arbetshandskar, vinter
Syntetisk Anacord, vinterfordrade.

»»Bekväma och smidiga.
»»Ger god värmeisolering.
Lämpliga för: Arbete utomhus eller i frysrum.

EN 420
I
10
Syntetisk Anacord
Akrylpäls
0,9-1,1 mm
30 cm
60 par (6 per bunt)
12 kart.
20 (4/skikt)

107.4250

Standard:

EN 420

Kategori:

I

Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

8 | 10
Syntetisk Anacord
Akrylpäls
0,9-1,1 mm
31 cm
60 par (6 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

20 (4/skikt)

Art:

107.4260

Standard:

EN 420, 388, 511

Montagehandskar, vinter
Syntetiskt skinn med ovanhand i bomull och kardborreknäppning.
Vinterfodrade.

»»Bekväma och mjuka.
»»Mycket god fingerkänsla.
»»Ger god värmeisolering.
Lämpliga för: Montering och lättare arbetsuppgifter i kyla.
Designskyddade i Norge och inom EU; Norge: 080895, EU: 00075059-0001.

Kategori:

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Material:

Syntetiskt skinn/Bomull

Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

1221

37

4.0 Kyla / Vinterhandskar

X10

II

Strl:

Bomullsfleece
0,7 mm
21-25 cm
120 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

20 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

32 (5/skikt)

Art:

107.4295W

EX® montagehandskar, vinter
MicroSkin Shield®-material med membran i ProTex® och
ovanhand i Spandex®. Kardborreknäppning.

»»Skyddar mot kyla och fukt.
»»Varmt och mjukt foder inuti handskarna.
»»Insytt värmeisolerande, vattentätt och ventilerbart ProTex®-membran.
»»Mycket smidiga.
»»Ger utmärkt greppförmåga.
»»Maskintvätt. Dropptorka.
Lämpliga för: Monteringsarbete och arbete utomhus i vått och/eller kallt väder.
Europeiskt mönsterskydd: 00075059-0001. Norskt mönsterskydd: 080895.
Europeiskt mönsterskydd för gröna synbarhetsdetaljer: DM/077 441.
Norskt mönsterskydd: 083550.

1221

Standard:

EN 420, 388, 511

Kategori:

II

Strl.:

8 | 9 | 10 | 11 | 12

Material:

MicroSkin Shield®/Nylon

Foder:

Varmfodrad/ProTex®

Tjocklek:

…

Längd:

21-24 cm

Förpackning:

120 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

27 (3/skikt)

107.4297W

Art:

X20

EX® allround vinterhandskar
MicroSkin Shield®-material med ProTex®-membran,
ovanhand i neopren.

»»Skyddar mot kyla och fukt.
»»Gott grepp och smidighet.
»»Extra förstärkning i handflatan och vid tumroten.
»»Insytt värmeisolerande, vattentätt och ventilerbart ProTex®-membran.
»»Varmt och mjukt fleecefoder inuti handsken.
»»Maskintvätt. Dropptorka.
Lämpliga för: Monteringsarbete och andra arbeten i kalla miljöer som sätter
stora krav på fingerföljsamhet, smidighet och grepp.

Standard:

EN 420, 388

Kategori:

II

Strl.:
Material:

8 | 9 | 10 | 11 | 12
MicroSkin Shield®/Neopren

Foder:

Varmfodrad/ProTex®

Tjocklek:

…

Längd:

26-28 cm

Förpackning:

60 par (6 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):
Fraktpall (max 240 cm):
1322

12 kart.
24 (4/skikt)

Art:

107.7114

Standard:

EN 420, 388, 511

Kategori:

II

EX® allround vinterhandskar
MicroSkin Shield®-material med ProTex®-membran,
ovanhand i Spandex®.

»»Ger smidighet och ett bra grepp.
»»Skyddar mot kyla och fukt.
»»Insytt värmeisolerande, vattentätt och ventilerbart ProTex®-membran.
»»Varmt och mjukt foder inuti handskarna.
»»Extra förstärkning i handflatan och vid tumroten.
»»Reflexer runt hela manschetten.
»»Maskintvätt. Dropptorka.
Lämpliga för: Monteringsarbete och annat arbete i kalla miljöer med
höga krav på rörliga egenskaper, smidighet och bra grepp.

1222

Strl.:
Material:

8 | 9 | 10 | 11 | 12
MicroSkin Shield®/Spandex®

Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

Kemikalieresistenta vinterhandskar i vinyl
Chemstar®
Vinterfodrade.

12 kart.
24 (4/skikt)

Standard:
Kategori:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

4121

4.0 Kyla / Vinterhandskar

JKL
363

3

111

60 par (6 per bunt)

Fraktpall (max 240 cm):

Strl:

»»Mycket slitstarka.
»»Olje- och syrabeständiga.
»»Tål stor belastning.
»»Ger god värmeisolering.

…
26-28 cm

Lagerpall (max 120 cm):
Art:

02X

Varmfodrad/ProTex®

107.8112

EN 420, 388, 374, 511
III
9.5
PVC
Skumplast
…
35 cm
36 par (6 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

18 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

30 (6/skikt)

Art:

109.0120
38

Black Diamond montagehandskar, vinter
Med särskild skumplastbeläggning i vinyl.

»»Slitstarka.
»»Enastående fingerkänsla och passform.
»»Testade och godkända för stark kyla. God flexibilitet i temperaturer ned
till -50 °C. Med Actifresh®-teknik och vattenavstötande beläggning.
»»Vinylbeläggningstekniken är en patenterad process.
Lämpliga för: Monteringsarbete och arbetsmoment i våta, oljiga och kalla miljöer
med kompromisslösa krav på komfort, grepp- och slitageegenskaper.

Standard:

EN 420, 388, 511

Kategori:

II

Strl.:

7 | 8 | 9 | 10 | 11

Material:

Nylon/VFC

Foder:

Frotté i akryl

Tjocklek:

…

Längd:

24-27 cm

Förpackning:

3232

144 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

9 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

15 (3/skikt)

109.0400W

Art:

020

Black Diamond montagehandskar, vinter
Med särskild skumplastbeläggning i vinyl. Hi-Viz™ gulfärgade.

»»Slitstarka.
»»Testade och godkända för stark kyla. God flexibilitet i temperaturer ned
till -50 °C. Med Actifresh®-teknik och vattenavstötande beläggning.
»»Vinylbeläggningstekniken är en patenterad process.
Lämpliga för: Monteringsarbete och arbetsmoment i våta, oljiga och kalla miljöer
där första prioritet är att synas bra.

Standard:

EN 420, 388, 511

Kategori:

II

Strl.:

9 | 10 | 11

Material:

Nylon/VFC

Foder:

Frotté i akryl

Tjocklek:

…

Längd:

24-27 cm

Förpackning:

144 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):
Fraktpall (max 240 cm):
3232

+

Vattentäta

Black Diamond montagehandskar, vinter
Heldoppade med särskild vinylskumbeläggning.
Akrylfoder. Vattentäta.

»»Bekväma och slittåliga.
»»Enastående fingerkänsla och passform.
»»Actifresh®-teknik.
»»Vinylbeläggningstekniken är en patenterad process.
»»Ger mycket god värmeisolering.
Lämpliga för: Konstruktionsarbete | Tung industri | Monteringsarbete |
Olja/gas/gruvindustri | Kyllagerarbete | Arbete utomhus vintertid.

Standard:

EN 420, 388, 511

Kategori:

II

Strl.:

7 | 8 | 9 | 10 | 11

Material:

Nylon/VFC

Foder:

Akrylpäls

Tjocklek:

…

Längd:

23-29 cm

Förpackning:

3232

+

Vattentäta

72 par (6 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

20 (4/skikt)

109.040LPW

Art:

130

Kemikalieresistenta vinterhandskar i vinyl
Chemstar®
Avtagbart foder i flanell (akryl).

»»Mycket slitstarka.
»»Bekväma och smidiga.
»»Håller sig mjuka i temperaturer ned till -20 °C.
»»Beständighet mot bensin, diesel och en mängd olika kemikalier.
»»Separat tvättning/torkning av handskarnas foder.
Lämpliga för: Fiskare | Arbete med kylförvaring | Vinterarbete utomhus.

Standard:

EN 420, 388, 374, 511, 1186, 1149-1

Kategori:
Strl:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

4131

39

4.0 Kyla / Vinterhandskar

24 (3/skikt)

109.0400Y

Art:

020

12 kart.

JKL
264

3

121

III
9 | 10
PVC
Frotté i akryl
…
31 cm
60 par (10 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

9 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

18 (3/skikt)

Art:

109.229

Stickade vinterhandskar

Standard:

Thermolite® hålfiber.

Kategori:

»»Transporterar bort svett från huden, medan det inre lagret förblir varmt och torrt.
»»Krymper minimalt, kan tvättas i maskin.
»»Har hög värmeisolering.
Lämpliga för: Fiskeindustrin | Kylförvaring | Bygg och allmänt arbete utomhus.

EN 420
I

Strl.:

8.5

Material:

Thermolite®

Foder:

…

Tjocklek:

…

Längd:

23 cm

Förpackning:

144 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

20 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

36 (4/skikt)

110.0340

Art:

Stickade vinterhandskar
Akrylbomullsfrotté med mikronoppor i vinyl/PVC.

»»Mjuka och varma. För användning i kalla miljöer.
»»Ger god fingerkänsla.
Lämpliga för: Bygg och allmänt arbete i kalla miljöer.

Standard:

EN 420, 388

Kategori:

II

Strl.:
Material:

L | XL
Akryl-bomullsfrotté/PVC-noppor

Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:
Lagerpall (max 120 cm):
Fraktpall (max 240 cm):
Art:

0141

…
…
24-26 cm
240 par (12 per bunt)
8 kart.
14 (2/skikt)

110.0380

Montagehandskar, vinter
Med särskild nitrilskumbeläggning. Lätt fodrade.

»»Slitstarka.
»»Varma, tätslutande och mycket bekväma.
»»Varm borstad akryl på insidan av handskarna, yttermaterial i stark nylon.

Standard:

EN 420, 388

Kategori:

II

Strl.:
Material:
Foder:

Lämpliga för: Kyldiskar och kyllager | Monteringsarbete utomhus | Inspektions
arbete | Hantering av små delar.

Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

…
…
23-26 cm
144 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

15 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

30 (5/skikt)

Art:

3131

8 | 9 | 10 | 11
Borstad akryl/Nitrilgummi

114.0488W

Kemikalieresistenta vinterhandskar i nitril
Vinterfodrade.

»»Slitstarka.
»»Skyddar mot kyla och kemikalier, diesel, bensin och olja.
»»God anatomisk passform för största möjliga komfort.
»»Tre till fyra gånger längre livslängd jämfört med andra
motsvarande vinylhandskar.
Lämpliga för: Hantering av livsmedel inklusive feta livsmedel |
Olja och petrokemisk industri.

Standard:
Kategori:
Strl:

4.0 Kyla / Vinterhandskar

2

III
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Material:

Nitrilgummi

Foder:

Varmfodrad

Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

4212

EN 420, 388, 374, 1186

Fleece+0,80 mm
30 cm
60 par (5 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

24 (6/skikt)

Art:

114.0630W
40

Montagehandskar, vinter
Helbelagda med mikroskum i nitril. Fleecefoder.

»»Utmärkta egenskaper när det gäller livslängd, taktila egenskaper och
fingerkänsla.
»»Motstånd och skydd mot kontaktvärme upp till 250°C i 15 s.
»»Ger bra värmeisolering.
»»Vatten- och oljeavvisande.
»»Ett mycket bra alternativ till förarhandskar i skinn.
Lämpliga för: Lätt och medeltung produktion | Monteringsarbete | Bilindustri |
Bilmek vid hantering av varma delar | Kyllagerarbete | Arbete utomhus vintertid.

Standard:
Kategori:
Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

4131

X2XXXX

010

EN 420, 388, 407, 511
II
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
…
Fleece
…
23-26 cm
144 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

8 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

12 (4/skikt)

Art:

114.4272W

Hi-Viz™ skyddshandskar med skärskydd 5
Slitstarkt KR-Grip™-material i handflata och fingrar, vattentäta
samt vinterfodrade.
»» Utformade för extrema arbetsförhållanden för yrkesverksamma inom olje- och gasindustri.
»» Kraftfullt skärbeständigt inlägg i handflata och manschett som överträffar nivå 5 för standarden EN 388.
»» Kraftfullt men mjukt skydd mot stötar på ovanhand.
»» Designad för att ge optimal ergonomi.
»» Vattenavvisande ProTex®-membran med utmärkta ventilerande egenskaper.
»» Värmande fleecefoder.
»» Manschett i bekvämt neoprenmaterial ger ett bra skydd runt handleden.
»» Utmärkta ventilerande egenskaper.
»» Maskintvätt. Dropptorka.
Lämpliga för: Extrema arbetsförhållanden inom olje- och gasindustri | Skeppning |
Fisketrålare | Gruvdrift och andra hänförliga branscher med mycket höga krav på handskydd.
		
		

Designskyddad, och skyddas av patent och
patentansökningar i flera länder, däribland USA.

		
		

Internationellt WIPO patent DM/082618.
Kanadensiska patent: 155633.

		

3543

11X

Skärmotstånd: 5.

Standard:
Kategori:
Strl:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:
Lagerpall (max 120 cm):
Fraktpall (max 240 cm):

EN 420, 388, 511
II
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
KR-Grip™/Spandex®
Fleece
…
25-27 cm
36 par (6 per bunt)
16 kart.
32 (4/skikt)

Art:

115.9002

Standard:

EN 420, 388, 511

Kategori:

II

Skärbeständiga vinterhandskar Protector®
Typhoon®-fiber med sandaktig nitrilbeläggning.

»»Mycket slitstarka. Mjuka och smidiga handskar med lång livslängd.
»»Mycket varma och bekväma handskar med bra grepp.
»»Borstad insida i akryl som ger värme nästan i nivå med ull.
Lämpliga för: Användning i kalla miljöer med hög risk för skärskador.

Strl:

9 | 10 | 11 | 12

Material:

Typhoon®/Nitril

Foder:
Tjocklek:

Skärmotstånd: 5.

Längd:
Förpackning:

4544

X10

Arbetshandskar, vinter
Helbelagda med nitrilgummi. Pälsfoder i akryl.

»»Varma och bekväma.
»»Belagda med mjukt nitrilgummi som ger mycket bra greppförmåga.
»»Maskintvätt.
Lämpliga för: Snöröjning och arbete i mycket sträng kyla, etc.

48 par (12 per bunt)
18 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

42 (6/skikt)

Art:

116.580

Standard:

EN 420

Kategori:

I

Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:

10 | 11
Nitrilgummi
Akrylpäls
…
23-29 cm
60 par (6 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

9 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

18 (3/skikt)

Art:

4.0 Kyla / Vinterhandskar

…
25-29 cm

Lagerpall (max 120 cm):

Förpackning:
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Frotté i akryl

117.4280

Arbetshandskar, vinter
Fluorescerande gul färg med reflexer.

Standard:

»»Sitter bekvämt på handen.
»»Varmfoder i Thinsulate-liknande material.
»»Anpassade för låga temperaturer.
»»Fluorescerande gul färg.

Kategori:

Lämpliga för: Byggindustri och konstruktionsarbete
med höga krav på synbarhet och termisk isolering.

Strl.:

EN 420
I
10 | 11

Material:

Nitrilgummi

Foder:

Varmfodrad

Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

…
27 cm
120 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

6 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

12 (2/skikt)

Art:

117.7000Y

EX®montagehandskar
MacroSkin Pro® med ovanhand i nylon. Fodrad.

»»Välsittande och bekväma.
»»Idealiska för precisionsarbete.
»»Ventilerande material.
»»Ger god isolering mot värme och kyla.
Lämpliga för: Tillverkningsindustri | Finmonteringsarbeten | Lagerarbete |
Mekanikerarbete med hantering av heta föremål | Arbete med kylförvaring |
Arbete utomhus i kyla, etc.

Standard:
Kategori:
Strl:
Material:
Foder:
Tjocklek:

Lagerpall (max 120 cm):
Fraktpall (max 240 cm):
X10

II
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
MacroSkin Pro®
Varmfodrad
…

Längd:
Förpackning:

1121

EN 420, 388, 511

Art:

144 par (12 per bunt)
… kart.
… (…/skikt)

120.4292W

EX® montagehandskar
MacroSkin Pro® med ovanhand i nylon. Kardborreknäppning.
Fodrad.

»»Välsittande och bekväma.
»»Idealiska för precisionsarbete.
»»Ventilerande material.
»»Ger god isolering mot värme och kyla.
Lämpliga för: Tillverkningsindustri | Finmonteringsarbeten | Lagerarbete |
Mekanikerarbete med hantering av heta föremål | Arbete med kylförvaring |
Arbete utomhus i kyla etc.

Standard:

EN 420, 388, 511

Kategori:

II

Strl:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

1121

4.0 Kyla / Vinterhandskar

X10

6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
MacroSkin Pro®
Varmfodrad
…
21-24 cm
144 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

… kart.

Fraktpall (max 240 cm):

… (…/skikt)

Art:

120.4294W
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Medicinska engångshandskar (EN 455)
Handskar som skall användas inom hälso- och sjukvårdssektorn omfattas
av särskilda regler när det gäller handskarnas utformning och egenskaper.
Handskarna måste även uppfylla särskilda krav för att minimera risken för
uppkomst av eksem och allergireaktioner vid användning.
Den europeiska standarden EN 455 är fastställd i följande tre delar:

• EN 455-1: Krav och provning av hålförekomst.
• EN 455-2: Krav på och provning av fysikaliska egenskaper.
• EN 455-3: Krav och provningsmetoder för biologisk utvärdering.
• EN 455-4: Krav och provningsmetoder för lagringsegenskaper.
Medicinska engångshandskar genomgår en ny specificerad kvalitetskontroll:
Handskarna skall bland annat inte ha hålförekomst. Man testar hålförekomst
enligt internationellt vedertagna provningsmetoder (AQL 1,5).
Materialet måste även ha en viss elasticitet och uppfylla fastställda normer när
det gäller storlek, längd etc.
MBPHOTO INC

Förpackningar som är märkta med CE, EN 455 är tillverkade och godkända
enligt standard EN 455.

›› Ta av dig dina engångshandskar på ett hygieniskt sätt!

A

A

A

B

B

B
2.

1.

3.

Vräng handske A genom att föra den
ut mot fingrarna.

Ta ett tag i öppningen på handske A.

Lägg handske A i den andra handflatan
och gör om steg 1 på handske B.

A

B

B

4.

Vräng handske B ut&in genom att föra
den över handske A och ut över fingrarna.
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5.

Se till att handske B fångar in handske A helt,
så att endast insidan av handske B syns.

5.0 Engångshandskar
Engångshandskar finns i flera olika material såsom latex, nitril, vinyl och TEP.
När du har behov av engångshandskar är det viktigt att försäkra dig om
att handskarna är testade och avsedda för det sammanhang de ska
användas, samt att de fungerar just för dig och din arbetsuppgift.

Art. 114.624

5.1 Vinyl & TEP

Engångshandskar
Thermo Elastic Polymer (TEP), puderfria. Färg: Klar.

»»Fria från ftalater (mjukgörare) och silikon.
»»Ger god fingerkänsla.
»»Godkända för hantering av alla typer av livsmedel, även fet mat (EN1186).
»»Godkända för medicinsk användning (EN455).
»»Luktfria.
»»Ekonomiska. Reducerad avfallsmängd på grund av mer än 60 % minskad
tjocklek på handskarna jämfört med vinyl.
»»Mer än 400 % fler handskar per box jämfört med vinyl.
»»Sträckstyrka: min 12 MP.
»»Brottgräns: min 3,8-4,0 N.
Lämpliga för: Horeca | Livsmedelsindustrin | Hälsa – och friskvård |
Medicinsk användning | Rengöring.

Standard:
Kategori:
Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

EN 420, 455, 1186
…
S | M | L | XL
TEP
…
0,036 mm
25 cm
10 boxar (200 per box)

Lagerpall (max 120 cm):

56 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

98 (14/skikt)

Art:

111.0092

Standard:

EN 420, 455, 1186

Engångshandskar
Thermo Elastic Polymer (TEP), puderfria. Färg: blå.

»»Fria från ftalater (mjukgörare) och silikon.
»»Ger god fingerkänsla.
»»Godkända för hantering av alla typer av livsmedel, även fet mat (EN1186).
»»Godkända för medicinsk användning (EN455).
»»Luktfria.
»»Ekonomiska. Reducerad avfallsmängd på grund av mer än 60 % minskad
tjocklek på handskarna jämfört med vinyl.
»»Mer än 400 % fler handskar per box jämfört med vinyl.
»»Sträckstyrka: min 12 MP.
»»Brottgräns: min 3,8-4,0 N.
Lämpliga för: Horeca | Livsmedelsindustrin | Hälsa – och friskvård |
Medicinsk användning | Rengöring.

Kategori:
Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:
Lagerpall (max 120 cm):
Fraktpall (max 240 cm):
Art:

…
S | M | L | XL
TEP
…
0,036 mm
25 cm
10 boxar (200 per box)
56 kart.
98 (14/skikt)

111.0094

Engångshandskar

Standard:

EN 1186

Vinyl, lätt pudrade. Färg: Klar.

Kategori:

…

»»Sitter bekvämt på handen.
»»Framkallar ingen allergisk reaktion mot latex.
»»Vikt 4,6 ± 0,03 g.
Ska inte användas i direkt kontakt med feta livsmedel.
Vid hantering av feta livsmedel, använd Granberg® engångshandskar av nitril.

Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

S | M | L | XL
Vinyl
…
0,16* mm
25 cm
10 boxar (100 per box)

Lagerpall (max 120 cm):

36 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

63 (9/skikt)

Art:

111.200

Engångshandskar
Vinyl, puderfria. Färg: Klar.

»»Sitter bekvämt på handen.
»»Framkallar ingen allergisk reaktion mot latex.
»»Godkända för medicinsk användning (EN455).
»»Vikt 5,4 ± 0,03 g.
Ska inte användas i direkt kontakt med feta livsmedel.
Vid hantering av feta livsmedel, använd Granberg® engångshandskar av nitril.

Standard:
Kategori:
Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

2
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5.0 Engångshandskar

EN 420, 374, 455, 1186
III
S | M | L | XL
Vinyl
…
0,18* mm
26 cm
10 boxar (100 per box)

Lagerpall (max 120 cm):

36 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

63 (9/skikt)

Art:

111.220

Engångshandskar UltraSoft

Standard:

Vinyl, puderfria. Färg: Klar.

Kategori:

»»Sitter bekvämt på handen.
»»Framkallar ingen allergisk reaktion mot latex.
»»Vikt 4,6 ± 0,03 g.
Ska inte användas i direkt kontakt med feta livsmedel.
Vid hantering av feta livsmedel, använd Granberg® engångshandskar av nitril.

Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

Vinyl, puderfria. Färg: blå.

»»Sitter bekvämt på handen.
»»Framkallar ingen allergisk reaktion mot latex.
»»Vikt 5,4 ± 0,03 g.
Ska inte användas i direkt kontakt med feta livsmedel.
Vid hantering av feta livsmedel, använd Granberg® engångshandskar av nitril.

Vinyl
…
0,16* mm
25 cm
10 boxar (100 per box)
36 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

63 (9/skikt)

Standard:
Kategori:
Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:
Lagerpall (max 120 cm):
Fraktpall (max 240 cm):

2

…
S | M | L | XL

Lagerpall (max 120 cm):
Art:

Engångshandskar

EN 1186

Art:

111.225

EN 420, 374, 455, 1186
III
S | M | L | XL
Vinyl
…
0,18* mm
25 cm
10 boxar (100 per box)
36 kart.
63 (9/skikt)

111.325

Engångshandskar
Syntetiska, puderfria. Färg: vit.

»»Framkallar ingen allergisk reaktion mot latex.
»»Ger lika god fingerkänsla och rörelseförmåga som engångshandskar i latex.
»»Innehåller inte naturlatex.
»»Innehåller inte nitrilgummi.
»»Större hållbarhet än hos vanliga engångshandskar i vinyl.
»»Godkända för medicinsk användning (EN455).
»»Vikt 5,4 ± 0,03 g.
Ska inte användas i direkt kontakt med feta livsmedel.
Vid hantering av feta livsmedel, använd Granberg® engångshandskar av nitril.

Standard:

EN 420, 374, 455, 1186

Kategori:

III

Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

2

+

FTALAT
FRI

Syntetisk
…
0,18* mm
25 cm
10 boxar (100 per box)

Lagerpall (max 120 cm):

36 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

63 (9/skikt)

Art:

111.420

Engångshandskar utan ftalater
Vinyl, puderfria. Färg: Klar.

»»Sitter bekvämt på handen.
»»Ger ingen kemikalie- eller latexallergi och är därför särskilt hudvänliga.
»»Godkända för medicinsk användning (EN455).
»»Innehåller inte ftalater.
»»Vikt 5,0 ± 0,03 g.
Lämpliga för: Horeca (Hotell-Restaurang-/Cafè/Catering/Canteen) |
Hälsa- och friskvård | Medicinska sektorn.
Ska inte användas i direkt kontakt med feta livsmedel.
Vid hantering av feta livsmedel, använd Granberg® engångshandskar av nitril.

2

5.0 Engångshandskar

S | M | L | XL

Standard:
Kategori:
Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

EN 420, 374, 455, 1186
III
S | M | L | XL
Vinyl
…
0,12* mm
25 cm
10 boxar (100 per box)

Lagerpall (max 120 cm):

36 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

63 (9/skikt)

Art:

111.525
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5.2 Latex

Standard:

Engångshandskar
Latex, puderfria. Färg: offwhite.

»»Ruggad ytstruktur för bättre greppförmåga.
»»Godkända för medicinsk användning (EN455).
»»Vikt 6,0 ± 0,5 g.

Kategori:
Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

+

Accelerator
fri

…
S | M | L | XL
Latex
…
0,24* mm
25 cm
10 boxar (100 per box)

Lagerpall (max 120 cm):

36 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

72 (9/skikt)

Art:

5.3 Nitrilgummi

EN 455, 1186

112.110

Engångshandskar Magic Touch®
Soft Nitrile™, puderfria. Acceleratorfria. Färg: indigo. Längd: 29,5 cm

»»Mjukt och starkt nitrilgummi.
»»Tunnare än handskar i motsvarande kvalitet. Likvärdig elasticitet och
fingerkänsla som hos latexhandskar.
»»Fria från kemiska acceleratorer.
»»Mikroruggad ytstruktur på fingertopparna för optimalt grepp.
»»Beständighet mot fett, rengöringsmedel osv.
»»Godkända för medicinsk användning (EN 455).
»»Godkända för användning i direkt kontakt med alla typer av livsmedel,
inklusive livsmedel med hög fetthalt (EN 1186).
»»Vikt 5,0 ± 0,5 g.
»»Innehåller inte silikon.
Lämpliga för: Direkt kontakt med all typ av livsmedel | Medicinsk användning.
Rekommenderas av norska astma- och allergiförbundet.

Standard:
Kategori:
Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:
Lagerpall (max 120 cm):
Fraktpall (max 240 cm):

2

Art:

EN 420, 374, 455, 1186
III
S | M | L | XL
Nitrilgummi
…
0,22* mm
29,5 cm
10 boxar (100 per box)
33 kart.
77 (11/skikt)

114.615

Engångshandskar Magic Touch®
Soft Nitrile™, puderfria. Färg: vit.

»»Mjukt och starkt nitrilgummi.
»»Tunnare än handskar i motsvarande kvalitet. Likvärdig elasticitet och
fingerkänsla som hos latexhandskar.
»»Mikroruggad ytstruktur på fingertopparna för optimalt grepp.
»»Beständighet mot fett, rengöringsmedel osv.
»»Godkända för medicinsk användning (EN 455).
»»Godkända för användning i direkt kontakt med alla typer av livsmedel,
inklusive livsmedel med hög fetthalt (EN 1186).
»»Vikt 3,5 ± 0,5 g.
»»Innehåller inte silikon.
			
			

Lämpliga för: Direkt kontakt med all typ av livsmedel |
Medicinsk användning.

Standard:

EN 455, 1186

Kategori:

…

Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

Accelerator
fri

25 cm
10 boxar (100 per box)
44 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

99 (11/skikt)

114.620

Soft Nitrile™, puderfria. Acceleratorfria. Färg: indigo.

»»Mjukt och starkt nitrilgummi.
»»Tunnare än handskar i motsvarande kvalitet. Likvärdig elasticitet och
fingerkänsla som hos latexhandskar.
»»Fria från kemiska acceleratorer.
»»Mikroruggad ytstruktur på fingertopparna för optimalt grepp.
»»Beständighet mot fett, rengöringsmedel osv.
»»Godkända för medicinsk användning (EN 455).
»»Godkända för användning i direkt kontakt med alla typer av livsmedel,
inklusive livsmedel med hög fetthalt (EN 1186).
»»Vikt 4,2 ± 0,5 g.
»»Innehåller inte silikon.
Rekommenderas av norska astma- och allergiförbundet.

2

5.0 Engångshandskar

…
0,22* mm

Engångshandskar Magic Touch®

Lämpliga för: Direkt kontakt med all typ av livsmedel | Medicinsk användning.
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Nitrilgummi

Lagerpall (max 120 cm):
Art:

+

S | M | L | XL

Standard:
Kategori:
Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

EN 420, 374, 455, 1186
III
XS | S | M | L | XL
Nitrilgummi
…
0,22* mm
25 cm
10 boxar (100 per box)

Lagerpall (max 120 cm):

44 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

99 (11/skikt)

Art:

114.621

Engångshandskar Magic Touch®
Soft Nitrile™, puderfria. Färg: indigo.

»»Mjukt och starkt nitrilgummi.
»»Tunnare än handskar i motsvarande kvalitet.
Likvärdig elasticitet och fingerkänsla som hos latexhandskar.
»»Mikroruggad ytstruktur på fingertopparna för optimalt grepp.
»»Beständighet mot fett, rengöringsmedel osv.
»»Godkända för medicinsk användning (EN 455).
»»Godkända för användning i direkt kontakt med alla typer av livsmedel,
inklusive livsmedel med hög fetthalt (EN 1186).
»»Vikt 3,5 ± 0,5 g.
Lämpliga för: Direkt kontakt med all typ av livsmedel | Medicinsk användning.

Standard:
Kategori:
Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

EN 455, 1186
…
S | M | L | XL
Nitrilgummi
…
0,16* mm
24 cm
10 boxar (100 per box)

Lagerpall (max 120 cm):

44 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

99 (11/skikt)

Art:

114.622

Engångshandskar Magic Touch®
Soft Nitrile™, puderfria. Färg: indigo.

»»Mjukt och starkt nitrilgummi.
»»Tunnare än handskar i motsvarande kvalitet.
Likvärdig elasticitet och fingerkänsla som hos latexhandskar.
»»Mikroruggad ytstruktur på fingertopparna för optimalt grepp.
»»Beständighet mot fett, rengöringsmedel osv.
»»Lämpliga för direkt kontakt med alla typer av livsmedel.
»»Vikt 3,5 ± 0,02 g.
»»Ekonomipack, 200 handskar per dispenser.
Lämpliga för: Direkt kontakt med all typ av livsmedel.

Standard:
Kategori:
Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:
Lagerpall (max 120 cm):
Fraktpall (max 240 cm):
Art:

EN 420, 1186
…
S | M | L | XL
Nitrilgummi
…
0,16* mm
24 cm
10 boxar (200 per box)
36 kart.
72 (9/skikt)

114.624

Engångshandskar Magic Touch®
Nitrilgummi, puderfria. Färg: indigo.

»»Mjukt och starkt nitrilgummi.
»»Tunnare än handskar i motsvarande kvalitet.
Nästan likvärdig elasticitet och fingerkänsla som hos latexhandskar.
»»Mikroruggad ytstruktur på fingertopparna för optimalt grepp.
»»Beständighet mot fett, rengöringsmedel osv.
»»Lämpliga för direkt kontakt med alla typer av livsmedel.
»»Godkända för medicinsk användning (EN455).
»»Vikt 3,0 ± 0,2 g.
»»Ekonomipack, 300 handskar per dispenser.
Lämpliga för: Dirketkontakt med all typ av livsmedel | Medicinsk användning.
*) XL: 10 boxar (270 per box)

2

Standard:

EN 420, 374, 455, 1186.

Kategori:

III

Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

S | M | L | XL
Nitrilgummi
…
0,12* mm
24,5 cm
10 boxar (300 per box)

Lagerpall (max 120 cm):

… kart.

Fraktpall (max 240 cm):

… (…/skikt)

Art:

114.626

Engångshandskar Magic Touch®
Soft Nitrile™, puderfria. Färg: svart.

»»Mjukt och starkt nitrilgummi.
»»Tunnare än handskar i motsvarande kvalitet. Likvärdig elasticitet och
fingerkänsla som hos latexhandskar.
»»Mikroruggad ytstruktur på fingertopparna för optimalt grepp.
»»Beständighet mot fett, rengöringsmedel osv.
»»Svart färg passar särskilt bra för tatueringskliniker, polis,
begravningsbyråer och vaktbolag.
»»Godkända för medicinsk användning (EN455).
»»Vikt 4,2 ± 0,5 g.
»»Innehåller inte silikon.
			
			
			
			

5.0 Engångshandskar

Lämpliga för: Montering inom elektronikindustri |
Hantering av fotofilm | Optisk verksamhet | Laboratorier |
Tatueringsstudios | Polis | Begravningsentreprenörer |
Bevakningsbyråer.

Standard:
Kategori:
Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

EN 420, 455
…
S | M | L | XL
Nitrilgummi
…
0,16* mm
25 cm
10 boxar (100 per box)

Lagerpall (max 120 cm):

44 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

99 (11/skikt)

Art:

114.628
48

Engångshandskar
Nitril, lätt pudrade. Färg: blå.

»»Mikroruggad ytstruktur för optimalt grepp.
»»Testade och godkända för olika kemikalier.
»»Beständighet mot fett, rengöringsmedel osv.
»»Godkända för användning i direkt kontakt med alla typer av livsmedel,
inklusive livsmedel med hög fetthalt (EN 1186).
»»Godkända för medicinsk användning (EN455).
»»Vikt 6,2 ± 0,2 g.
»»Innehåller inte silikon.

Standard:
Kategori:
Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

2

EN 420, 374, 455, 1186
III
S | M | L | XL
Nitrilgummi
…
0,32* mm
25 cm
10 boxar (100 per box)

Lagerpall (max 120 cm):

36 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

72 (9/skikt)

Art:

114.700

Engångshandskar
Nitrilgummi, puderfria. Färg: blå.

»»Mikroruggad ytstruktur för optimalt grepp.
»»Testade och godkända för olika kemikalier.
»»Beständighet mot fett, rengöringsmedel osv. Godkända för användning i
direkt kontakt med alla typer av livsmedel, inklusive livsmedel med hög
fetthalt (EN 1186).
»»Godkända för medicinsk användning (EN455).
»»Vikt 6,2 ± 0,2 g.
»»Innehåller inte silikon.

Standard:
Kategori:
Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:
Lagerpall (max 120 cm):
Fraktpall (max 240 cm):

2

Art:

EN 420, 374, 455, 1186
III
S | M | L | XL | XXL
Nitrilgummi
…
0,32* mm
25 cm
10 boxar (100 per box)
36 kart.
72 (9/skikt)

114.770

ESD engångshandskar
Nitrilgummi, puderfria. Färg: svart.

»»Ger hög slitstyrka och elasticitet.
»»Svart färg passar särskilt bra för tatueringskliniker,
polis, begravningsbyråer och vaktbolag.
»»ESD-godkända.
»»Testade och godkända för olika kemikalier.
»»Mikroruggad ytstruktur för optimalt grepp.
»»Vikt 6,2 ± 0,2 g.
»»Innehåller inte silikon.
Lämpliga för: Montering inom elektronikindustri | Hantering av fotofilm |
Optisk verksamhet | Laboratorier | Tatueringsstudios | Polis | Begravnings
entreprenörer | Bevakningsbyråer.

Standard:

EN 420, 374, 455, 1149-1

Kategori:

III

Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

2

S | M | L | XL | XXL
Nitrilgummi
…
0,32* mm
25 cm
10 boxar (100 per box)

Lagerpall (max 120 cm):

36 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

63 (9/skikt)

Art:

114.880

Kemikalieresistenta engångshandskar
Chemstar®
Nitrilgummi, puderfria. Färg: orange. Längd: 27 cm

»»Testade och godkända för olika kemikalier.
»»Mikroruggad ytstruktur för optimalt grepp.
»»Beständighet mot fett, rengöringsmedel osv.
»»Lämpliga för direkt kontakt med alla typer av livsmedel.
»»Godkända för medicinsk användning (EN455).
»»Vikt 7,2 ± 0,5 g.
»»Innehåller inte silikon.
Lämpliga för: Laboratorier | Kemisk industri | Bilindustri | Mekanisk industri |
Monteringsarbete | Livsmedelsindustri.

3
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Standard:
Kategori:
Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

EN 420, 374, 455, 1186
III
S | M | L | XL
Nitrilgummi
…
0,30* mm
27 cm
10 boxar (100 per box)

Lagerpall (max 120 cm):

40 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

80 (10/skikt)

Art:

114.940

Kemikalieresistenta engångshandskar
Chemstar®
Nitrilgummi, puderfria. Färg: blå. Längd: 30 cm.

»»Dubbla tjockleken jämfört med vanliga engångshandskar i nitril.
»»Texturerad yta för maximalt grepp.
»»Skyddar mot primära alkoholer, alifatiska hydrokarboner och oorganiska baser.
»»Testade och godkända för bland annat metanol, n-heptan och natriumhydroxid.
»»Vikt 11,4 ± 0,3 g.
»»Innehåller inte silikon.
Lämpliga för: Laboratorier | Mekaniska verkstäder | Städföretag | Vaktmästeri etc.
50 handskar per förpackning, 500 st. per kartong.
*) Tjocklek på dubbelmaterial (finger): 0,40 mm.

Standard:

EN 420, 374, 455

Kategori:

III

Strl:

S | M | L | XL | XXL

Material:

Nitrilgummi

Foder:

…

Tjocklek:

0,40* mm

Längd:

30 cm

Förpackning:

2

10 boxar (50 per box)

Lagerpall (max 120 cm):

30 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

50 (10/skikt)

114.950

Art:

Engångshandskar
Nitrilgummi, puderfria. Färg: blå. Längd: 30 cm.

»»Handskarna kan användas på båda händerna.
»»Patenterat fiskfjällmönster på handskarnas båda sidor för optimalt grepp.
»»Godkända för användning i direkt kontakt med alla typer av livsmedel,
inklusive livsmedel med hög fetthalt.
»»Kemikalieresistenta och oljebeständiga.
»»Slitstark rullkant på handskarna som gör dem lätta att ta på/av.
»»Extra bekväma om de används tillsammans med innerhandskar.
»»Vikt 11,4 ± 0,3 g.

Standard:

EN 420, 374, 1186

Kategori:
Strl.:

III
S | M | L | XL | XXL | XXXL

Material:
Foder:

Lämpliga för: Hantering av kött, fisk och andra livsmedel med hög fetthalt |
Renhållning | Lätt monteringsarbete.

Tjocklek:

*) Tjocklek på dubbelmaterial (finger): 0,40 mm.

Längd:
Förpackning:

2

Nitrilgummi
…
0,40* mm
29-30 cm
10 påsar (48 st. per påse)

Lagerpall (max 120 cm):

27 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

54 (9/skikt)

Art:

114.955

Kemikalieresistenta engångshandskar
Chemstar®
Nitrilgummi, puderfria. Färg: orange.

»»Patenterat fiskfjällmönster på handskarnas båda sidor för optimalt grepp.
»»Perfekt för torra, våta och oljiga miljöer.
»»Slitstark, rullad kant för utökat skydd från eventuellt spill och dropp från kemikalier.
»»Extra bekväma om de används tillsammans med innerhandskar.
»»Vikt 11,4 ± 0,3 g.
»»Innehåller inte silikon.
Lämpliga för: Bilindustri | Mekaniska verkstäder | Lätt monteringsarbete | Kemisk
industri | DIY shops.
*) Tjocklek på dubbelmaterial (finger): 0,30 mm.

Standard:

EN 420, 374, 455

Kategori:

III

Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:
Lagerpall (max 120 cm):
Fraktpall (max 240 cm):

2

Art:

S | M | L | XL | XXL
Nitrilgummi
…
0,30* mm
24 cm
10 boxar (50 per box)
44 kart.
77 (11/skikt)

114.960

Dispenser för engångshandskar finns i
«Diverse produkter», på sidan 100.
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›› Engångshandske som

Material

engångshandske!
Eller?

Nej, så är det faktiskt inte. Engångshandskar finns i flera olika
material och kvaliteter. När du har behov av engångshandskar
är det viktigt att du försäkrar dig om att handskarna är testade
och avsedda för det sammanhang där de ska användas.

Se till att handskarna är godkända enligt EN standard 455.

Kemikaliehantering
			

Ta reda på kemikaliens CAS nummer och sök upp
rekommenderade handskar på vår hemsida.

Mathantering
			
			
			
			

Det är viktigt att försäkra sig om att handskarna är godkända
för användning med den mat som ska hanteras.
Leta efter glas och gaffel-symbolen på förpackningen och
kontrollera om det finns eventuella begränsningar.
Till exempel vid hantering av fetthaltiga livsmedel.

Nitril

Vinyl

TEP

Hållfasthet och
hållbarhet

Utmärkt

Utmärkt

Dålig

Dålig

Komfort och
passform

Utmärkt

Mycket bra

Bra

Bra

Punkteringsmotstånd

Mycket bra

Utmärkt

Dålig

Dålig

Bra

Utmärkt

Dålig

Dålig

Skyddsbarriär

Utmärkt

Utmärkt

Dålig

Dålig

Elasticitet

Utmärkt

Mycket bra

Dålig

Dålig

Miljövänlig

Utmärkt

Bra

Dålig

Utmärkt

Dålig

Mycket
bra*

Utmärkt

Utmärkt

Mycket bra

Mycket bra

Utmärkt

Utmärkt

Kemikaliemotstånd

Särskilt viktigt är det att välja rätt när du arbetar inom någon
av dessa områden:
Medicin & sjukvård

Latex

Innehåll av
allergena ämnen
Pris

På sidorna 44-50 finner du vårt sortiment av engångshandskar.
Materialbeskrivningen till höger kan hjälpa dig i ditt val av rätt engångshandskar.

Nitril
art.114.621
114.615haroch
114.621
har utmärkta
egenskaper
när
*Undantag:*Undantag:
Nitril handskar
art.handskar
114.615 och
utmärkta
egenskaper
eftersom
de inte inne
håller
det gäller allergent innehåll då dessa är helt fria från kemiska allergener.
några kemikaliska
är rekommenderade
av Norska
Astmaoch och
allergiförbundet.
Dessa allergener
handskaroch
rekommenderas
av det
Norges
AstmaAllergi förbund.

Vilka egenskaper söker du i en engångshandske?

VINYL

Tabellen hjälper dig att hitta rätt i vårt sortiment.

TEP

NITRIL

LATEX

1
2
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Tillverkade av
latex

Tillverkade av
nitril

Tillverkade av
vinyl

Tillverkade av
TEP
Puderfria

Godkända för
hantering av
Ftalatfria Acceleratorfria mat/livsmedel

Artikel

Färg

111.200

Klar

X

111.220

Klar

X

X

X1

111.225

Klar

X

X

X

111.325

Blå

X

X

111.420

Vit

X

X

112.110

Offwhite

114.615

Indigo

(naturligt gummi) (syntetiskt gummi)

(PVC)

Godkända för Har ett visst
medicinskt
kemikaliebruk
skydd

X1

X

X

X

X1

X

X

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

1

X

X2

X

X

X2

X

114.620

Vit

X

X

X

114.621

Indigo

X

X

X2

114.622

Indigo

X

X

X2

X

114.624

Indigo

X

X

X

X

114.626

Indigo

X

X

X2

X

114.628

Svart

X

X

X2

X

114.700

Blå

X

114.770

Blå

X

2

2

X

X

X

X

2

X

X

X

X

X

2

X

X

X

2

X

X

X

X

114.880

Svart

X

X

X

114.940

Orange

X

X

X2

X

114.950

Blå

X

X

X

2

X

X

114.955

Blue

X

X

X2

X

X

111.0092

Clear

X

X

X

2

X

X

111.0094

Blue

X

X

X

2

X

X

Bör ej användas i kontakt med fetthaltiga livsmedel.
Ftalater är en tillsats i tillverkning av vinylhandskar. Engångshandskar i latex och nitril är således fria från ftalater.

6.0 Skärskyddshandskar
Vi kan erbjuda dig allt från arbetshandskar tillverkade av HPPE och
Typhoon till de mest avancerade skärskyddshandskarna i världen.
Handskar som är tillverkade av dessa material kan med fördel användas som
”allround”-montagehandskar för att minska risken för skaderelaterad frånvaro.

Art. 115.9007

6.1 Skärmotstånd 3 och 4

Ny

+

produkt

Slag- och kemikalieskyddshandskar med
skärskydd 4
Skärskydd 4 Para Aramid foder.

»»Laminerad med bekvämt Para Aramid material som ger ett 360° skärskydd 4.
»»Nitrilbeläggningen ger ett omfattande kemikalieskydd.
»»Mycket bra grepp vid hantering av hala och/eller oljiga föremål.
»»Kraftigt slagskydd på handens ovansida.
»»Bred och lång manschett. Handskens längd är 43 cm.

Standard:
Kategori:
Strl.:
Material:

Lämpliga för: Arbete i särskilt utsatta miljöer där man kommer i kontakt med t.ex.
olja, smörjmedel och kemikalier, och har behov av skydd mot slag och skär. T.ex. vid
arbete på oljerigg.

Foder:

Skärmotstånd: 4.

Längd:

Tjocklek:
Förpackning:

3444

AJK
326

2

EN 420, 388, 374
III
8 | 9 | 10 | 11
Nitril/Para Aramid
…
…
41 cm
36 par (6 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

10 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

20 (5/skikt)

Art:

115.9011

Skärskyddshandskar Protector®
Typhoon®-fiber med polyuretanbeläggning.

»»Särskilt slitstarka och rivstarka.
»»Skyddar mycket bra mot stick- och skärsår.
»»Tätslutande och ger utmärkt fingerkänsla.
»»Typhoon® är en av världens starkaste fibrer.

Standard:
Kategori:
Strl.:
Material:

Lämpliga för: Monteringsarbete med extremt höga krav på nötningsmotstånd och
slitstyrka samt för miljöer där det kan förekomma stor risk för skärskador.

Foder:

Skärmotstånd: 3.

Längd:

Tjocklek:
Förpackning:
Lagerpall (max 120 cm):
Fraktpall (max 240 cm):

4343

Art:

EN 420, 388
II
7 | 8 | 9 | 10 | 11
Typhoon®/PU
…
…
21-23 cm
144 par (12 per bunt)
24 kart.
48 (8/skikt)

116.540

Skärskyddshandskar Protector®
Typhoon®-fiber med polyuretanbeläggning.

»»Särskilt slitstarka och rivstarka.
»»Skyddar mycket bra mot stick- och skärsår.
»»Tätslutande och ger utmärkt fingerkänsla.
»»Typhoon® är en av världens starkaste fibrer.

Standard:

EN 420, 388

Kategori:

II

Strl.:
Material:

Lämpliga för: Monteringsarbete med extremt höga krav på nötningsmotstånd och
slitstyrka samt för miljöer där det kan förekomma stor risk för skärskador.

Foder:

Skärmotstånd: 3.

Längd:

Tjocklek:
Förpackning:

4343

7 | 8 | 9 | 10 | 11
Typhoon®/PU
…
…
21-23 cm
144 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

24 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

48 (8/skikt)

Art:

116.541

Skärskyddshandskar Protector
Typhoon®-fiber med polyuretanbeläggning.

»»Mycket slitstarka. Mjuka och smidiga handskar med lång livslängd.
»»Längre manschett ger skydd även på underarmen.
»»Typhoon® är en av världens starkaste fibrer.
Lämplig för: Monteringsarbete med extremt höga krav på handskarnas
formbarhet samt för miljöer där det kan förekomma stor risk för skärskador |
Polis/säkerhetsarbete.

Standard:
Kategori:
Strl.:
Material:

4542

6.0 Skärskyddshandskar

II
7 | 8 | 9 | 10 | 11
Typhoon®/PU

Foder:

…

Tjocklek:

…

Längd:
Förpackning:

53

EN 420, 388

72 par (6 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

… kart.

Fraktpall (max 240 cm):

… (…/skikt)

Art:

116.561

6.2 Skärmotstånd 5
Värmebeständiga montagehandskar med
skärmotstånd
Getskinn. Helfodrade med Kevlar®.

»»Mjukt och slitstarkt getskinnsläder som ger utmärkt fingerkänsla.
»»Mycket bekväma med god passform.
»»Getnarv är starkare än oxnarv med hänsyn till tjocklek.
»»Helfodrade med 100 % Kevlar®-foder som skyddar händerna från skärskador.
»»Sömmar av stark Kevlar®-tråd.
Lämpliga för: Byggindustri | Fordonstillverkning | Olje- och gasindustri |
Monteringsarbete.

Standard:
Kategori:
Strl.:

2522

Getnarv

Foder:

Kevlar®

Tjocklek:
Längd:

Ny

+

produkt

…
23-26 cm
72 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

24 (4/skikt)

Art:

413244

II
8 | 9 | 10 | 11 | 13

Material:

Förpackning:
				Skärmotstånd: 5.

EN 420, 388, 407

113.1023

Handskar i Typhoon® med 360˚ skärskyddsnivå 5 och slagskydd
Typhoon®-fiber med beläggning i nitrilskum.

»»Utformade med fokus på att uppnå optimal ergonomi; mycket bekväma handskar
trots kraftigt skydd.
»»Typhoon® ger ett mycket bra skärskydd, i nivå 5 enligt EN388.
»»Mjukt men kraftigt slagskydd på handens ovansida.
»»Slitstark skumbeläggning i nitril i innerhanden ger utmärkt våt- och torrgrepp.

Standard:

EN 420, 388

Kategori:

II

Strl.:
Material:

Lämpliga för: Bygg och anläggning | Bilindustri | Montage | Tillverkning i miljöer
där det finns risk för klämskador och skador från fallande objekt.

Foder:

Designskyddad, och skyddas av patent och patentansökningar i flera länder.
Internationellt WIPO patent DM/087552.

Längd:

Tjocklek:
Förpackning:

			

Skärmotstånd: 5.

Typhoon®/Nitril
…
…
24-28 cm
36 par (6 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

… kart.

Fraktpall (max 240 cm):

… (…/skikt)

Art:

4543

7 | 8 | 9 | 10 | 11

115.5501

Hi-Viz™ skyddshandskar med skärskydd 5
Slitstarkt KR-Grip™-material i handflata och fingrar.

»»Utformade för extrema arbetsförhållanden för yrkesverksamma inom olje- och gasindustri.
»»Kraftfullt skärbeständigt inlägg i handflata och manschett som överträffar nivå 5 för
standarden EN 388.
»»Kraftfullt men mjukt skydd mot stötar på ovanhand.
»»Ökad synlighet och säkerhet genom starka färger.
»»Designad för att ge optimal ergonomi.
»»Manschett i bekvämt neoprenmaterial ger ett bra skydd runt handleden.
»»Utmärkta ventilerande egenskaper.
»»Maskintvätt. Dropptorka.
Lämpliga för: Extrema arbetsförhållanden inom olje- och gasindustri | Skeppning
| Fisketrålare | Gruvdrift och andra liknande branscher med mycket höga krav på
handskydd.
			
			
			
			

Designskyddad, och skyddas av patent och
patentansökningar i flera länder, däribland USA.
Internationellt WIPO patent DM/082618.
Kanadensiska patent: 155633.

			 3542

Skärmotstånd: 5.

Standard:
Kategori:
Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

EN 420, 388
II
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
KR-Grip™/Spandex®
…
…
25-27 cm
36 par (6 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

16 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

32 (4/skikt)

Art:

115.9001

Standard:

EN 420, 388, 511

Hi-Viz™ skyddshandskar med skärskydd 5
Slitstarkt KR-Grip™-material i handflata och fingrar, vattentäta
samt vinterfodrade.

»»Utformade för extrema arbetsförhållanden för yrkesverksamma inom olje- och
gasindustri.
»»Kraftfullt skärbeständigt inlägg i handflata och manschett som överträffar nivå 5
för standarden EN 388.
»»Kraftfullt men mjukt skydd mot stötar på ovanhand.
»»Designad för att ge optimal ergonomi.
»»Vattenavvisande ProTex®-membran med utmärkta ventilerande egenskaper.
»»Värmande fleecefoder.
»»Manschett i bekvämt neoprenmaterial ger ett bra skydd runt handleden.
»»Utmärkta ventilerande egenskaper.
»»Maskintvätt. Dropptorka.

Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:

II
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
KR-Grip™/Spandex®
Fleece
…

Lämpliga för: Extrema arbetsförhållanden inom olje- och gasindustri | Skeppning |
Fisketrålare | Gruvdrift och andra hänförliga branscher med mycket höga krav på
handskydd.

Längd:

		
		

Designskyddad, och skyddas av patent och
patentansökningar i flera länder, däribland USA.

Lagerpall (max 120 cm):

16 kart.

		
		

Internationellt WIPO patent DM/082618.
Kanadensiska patent: 155633.

Fraktpall (max 240 cm):

32 (4/skikt)

		

6.0 Skärskyddshandskar

Kategori:

3543

11X

Skärmotstånd: 5.

Förpackning:

Art:

25-27 cm
36 par (6 per bunt)

115.9002
54

Arbetshandskar med slagskydd, Hi-Viz™ och
skärskyddsnivå 5
Slitstarkt KR-Grip™ material I innerhanden.

»»Utformad för extrema arbetsförhållanden, t ex inom olje- och gasindustrin.
»»Kraftfullt skärskydd som överstiger högsta nivå, 5, för CE/EN 388-standarden
i innerhanden och på manschetten.
»»Mjukt men kraftigt slagskydd på handryggen.
»»Hi-Viz™ synbarhetsfärger förstärker säkerheten.
»»Nylonmesh på handryggen gör handsken extra ventilerande för arbete i
varmt klimat.
»»Maskintvättbar.
Lämplig för: Bygg och anläggning | bilindustri | allmän montage | Tillverkning i
miljöer där det finns risk för klämskador och skador från fallande objekt.
Designskyddad, och skyddas av patent och patentansökningar i flera länder, bland annat USA och Canada.

			
			
			
			

Internationellt WIPO patent DM/082618.
3543

Skärmotstånd: 5.

Standard:

EN 420, 388

Kategori:

II

Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:
Lagerpall (max 120 cm):
Fraktpall (max 240 cm):
Art:

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
KR-Grip™/Nylon
…
…
25-27 cm
36 par (6 per bunt)
16 kart.
32 (4/skikt)

115.9006

Hi-Viz™ skyddshandskar med skärskydd 5
Typhoon®-fiber med nitrilbeläggning. Oljebeständiga.

»»Smidiga. Bekväma slitstarka arbetshandskar.
»»Typhoon® ger utmärkt skärskydd nivå 5.
»»Kraftfulla stötskyddande detaljer på handskarnas ovanhand.
»»De stötskyddande detaljerna har utformats för optimala ergonomiska egenskaper.
»»Slitstark sandaktig nitrilbeläggning i handskarnas handflata ger ett utmärkt grepp.
Lämpliga för: Extrema arbetsförhållanden vid olje- och gasborrning, utvinning och
raffinering | Gruvdrift | Demolerings- och rivningsarbete | Riggning |
Tung byggindustri | Verktygshantering etc.
Designskyddad, och skyddas av patent och patentansökningar i flera länder.
Internationellt WIPO patent DM/086865. Australia patent pending.

			

Skärmotstånd: 5.
4543

Standard:
Kategori:
Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

EN 420, 388
II
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Typhoon®/Nitril
…
…
24-28 cm
36 par (6 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

18 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

30 (6/skikt)

Art:

115.9007

Skärskyddshandskar Protector®
Blandfibrer och polyuretanbeläggning

»»Ekonomimodell.
»»Ger god fingerkänsla.
»»Skyddar mot stick-och skärsår.

Standard:
Kategori:
Strl.:
Material:

EN 420, 388
II
7 | 8 | 9 | 10 | 11
Bl.fiber/PU

Lämpliga för: Monteringsarbete i miljöer där det kan förekomma risk för skärskador.

Foder:

…

Skärmotstånd: 5.

Tjocklek:

…

Längd:
Förpackning:

4543

23-24 cm
144 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

20 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

35 (5/skikt)

Art:

116.0995

Standard:

EN 420, 388, 1186

Skärbeständiga innerhandskar Protector®
Typhoon®/Blandfibrer.

»»Slitstarka.
»»Särskilt lämpliga som skärbeständiga innerhandskar till engångshandskar
och återanvändningsbara handskar.
»»Ger ett bra skärmotstånd men har också god fingerkänsla.
»»Ambidexter (handskarna kan användas på båda händerna)
»»Säljs styckvis.
Lämpliga för: Användning inom köttindustri, catering, fiskeindustri och annan livs
medelsindustri där det förekommer hantering av knivar och andra vassa föremål.
Skärmotstånd: 5.

Kategori:
Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

3542

55

6.0 Skärskyddshandskar

II
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Typhoon®/bl.fiber
…
…
21-28 cm
200 st. (20 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

18 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

42 (6/skikt)

Art:

116.505

Skärskyddshandskar Protector®
Typhoon®-fiber med nitrilbeläggning. Oljebeständiga.

»»Särskilt slitstarka och rivstarka.
»»Skyddar mycket bra mot stick- och skärsår.
»»Tätslutande och ger utmärkt fingerkänsla.
»»Typhoon® är en av världens starkaste fibrer.
Lämpliga för: Monteringsarbete med extremt höga krav på nötningsmotstånd och
slitstyrka samt för miljöer där det kan förekomma stor risk för skärskador.

Standard:

EN 420, 388

Kategori:

II

Strl.:

8 | 9 | 10 | 11

Material:

Typhoon®/Nitril

Foder:

…

Tjocklek:

…

Längd:

Skärmotstånd: 5.

23-24 cm

Förpackning:

144 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

16 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

32 (4/skikt)

116.548

Art:

4544

Skärskyddshandskar Protector®
Typhoon®-fiber, heldoppade i nitrilskum. Handflata med noppor.

»»Mycket slitstarka.
»»Ger ett bra skärskydd.
»»Fodret av Lycra® samt den elastiska beläggningen i nitrilskum ger en
enastående smidighet och passform.
»»För användning i torra och oljiga miljöer.
Lämpliga för: Användningsområden där det finns hög risk för skärskador och
behov av 360° skyddsbeläggning | Hantering av skivor av glas och vassa föremål |
Sammansättning av metalldelar och komponenter | Kapning av torra eller oljiga
metalldelar.

Standard:

EN 420, 388

Kategori:

II

Strl.:

9 | 10 | 11 | 12

Material:

Typhoon®/Nitril/Lycra®

Foder:

…

Tjocklek:

…

Längd:

Skärmotstånd: 5.

24-28 cm

Förpackning:

144 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):
Fraktpall (max 240 cm):

24 (6/skikt)

116.549

Art:

4543

12 kart.

Flamhämmande skärskyddshandskar
Protector®
Med patenterad neoprenbeläggning.

»»Slitstarka.
»»Flamskyddande och skärbeständigt foder i en blandning av Kevlar®, aramid
fiber, glasfiber and polyestertråd.
»»Neoprenbeläggning säkerställer ett bra torrt grepp och fullgott vått grepp.
»»Certifierad med ASTM F2675 / F2675M - 13 Standard för fastställande av
klassificering av handskyddsprodukter.
Lämpliga för: Olje- och gasindustri | Gruvdrift | Byggindustri | Metallindustri |
Glashantering.

Standard: EN 420, 388, 407, ASTM F2675 / F2675M –13
Kategori:

II

Strl.:
Material:

8 | 9 | 10 | 11
Glas, Kevlar®/Polyester/Neopren

Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

				Skärmotstånd: 5.
3543

412210

…
…
24-28 cm
60 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

16 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

32 (4/skikt)

Art:

116.559

Skärskyddshandskar Protector®
Typhoon®-fiber med polyuretanbeläggning.

»»Mycket slitstarka. Mjuka och smidiga handskar med lång livslängd.
»»Typhoon® är en av världens starkaste fibrer.
Lämpliga för: Monteringsarbete med extremt höga krav på handskarnas
formbarhet samt för miljöer där det kan förekomma stor risk för skärskador.
Skärmotstånd: 5.

Standard:
Kategori:

6.0 Skärskyddshandskar

II

Strl.:

8 | 9 | 10 | 11

Material:

Typhoon®/PU

Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

4542

EN 420, 388

…
…
24-28 cm
144 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

24 (4/skikt)

Art:

116.560
56

Skärskyddshandskar Protector®
Typhoon®-fiber med sandaktig nitrilbeläggning.
Gul Hi-Viz™-färg.

»»Utmärkt kvalitet. Klart fluorescerande gul färg gör att dessa handskar
syns lätt även i svagt ljus.
»»Mycket bekväma handskar med bra våtgrepp och utmärkt torrt grepp.
»»Avvisar olja och fett.
»»Mycket slitstarka. Mjuka och smidiga handskar med lång livslängd.
Lämpliga för: Användning i områden med hög risk för skärskador och höga
krav på synbarhet.
Skärmotstånd: 5.

Standard:
Kategori:
Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

II
7 | 8 | 9 | 10 | 11
Typhoon®/Nitril
…
…
24-28 cm
144 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

24 (6/skikt)

Art:

4543

EN 420, 388

116.575

Skärbeständiga vinterhandskar Protector®
Typhoon®-fiber med sandaktig nitrilbeläggning.

»»Mycket slitstarka. Mjuka och smidiga handskar med lång livslängd.
»»Mycket varma och bekväma handskar med bra grepp.
»»Borstad insida i akryl som ger värme nästan i nivå med ull.
Lämpliga för: Användning i kalla miljöer med hög risk för skärskador.

Standard:
Kategori:

9 | 10 | 11 | 12

Material:

Typhoon®/Nitril

Foder:
Längd:
Förpackning:

4544

Frotté i akryl
…
25-29 cm
48 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

18 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

42 (6/skikt)

Art:

X10

II

Strl.:

Tjocklek:

Skärmotstånd: 5.

EN 420, 388, 511

116.580

Kemikalieresistenta skärskyddshandskar
i vinyl
Foder i bomull/Lycra® med Typhoon®-inlägg.

»»Mycket slitstarka.
»»Sitter bekvämt på handen. Mjukt sömlöst foder i bomull/Lycra®.
»»Med Typhoon®-inlägg som ger handsken skärskydd 5.
»»Mycket bra grepp i torra, våta och oljiga miljöer.
»»Specialdoppade två gånger i vinylbeläggning.
Lämpliga för: Fiskeindustri och annan industri med stor risk för
skärskador|Oljeindustri | Hantering av syror, frätande material och lösningsmedel |
Petrokemisk industri.

Standard:
Kategori:
Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:

Skärmotstånd: 5.

Förpackning:
Lagerpall (max 120 cm):
Fraktpall (max 240 cm):
4542

57

6.0 Skärskyddshandskar

AKL
263

3

Art:

EN 420, 388, 374, 1186
III
9 | 10 | 11 | 12
PVC
Nylon/Lycra
…
35 cm
60 par (6 per bunt)
9 kart.
15 (3/skikt)

116.8150

7.0 Trikå- / Bomullshandskar
Trikåhandskar är antingen maskinstickade utan sömmar eller ihopsydda.
Även om de inte ger samma skydd som en belagd handske eller
en skinnhandske, så är de alltid bekväma att ha på sig.
Trikåhandskar är lämpliga för mindre tungt arbete eller som kompletterande
innerhandskar där hudvänlighet och ventilerande egenskaper är viktigast.

Art. 110.0155

För
barn

+

Eksemhandskar till barn, Bamboo®
Hudvänliga, tillverkade av bambufibrer.

»»Många barn lider av eksem, med klåda och obehag på händerna.
Dessa barnhandskar, som är fantastiskt mjuka och lena, är tillverkade av
hudvänliga bambufibrer. Handskarna hindrar barnet från att klia direkt på
eksem och sår, och bidrar samtidigt till att kräm eller salva stannar kvar
på behandlat område.
»»Vi har arbetat särskilt med att ta fram handskar som verkligen har god
passform för barn. Därför finns handskarna i fem olika barnstorlekar.
Allt för att barnet ska uppleva så lite besvär som möjligt av att ha hand
skarna på sig både vid lek och andra aktiviteter, eller under natten.
»»Handskarna kan tvättas i 60 °C och behåller sina goda egenskaper tvätt
efter tvätt.

Standard:

…

Kategori:
Strl:
Material:

…
1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10
95 % Bambu viskos / 5 % Lycra®

Foder:

…

Tjocklek:

…

Längd:

17-19 cm

Förpackning:

240 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

30 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

50 (10/skikt)

110.0155

Art:

Eksemhandskar Bamboo®
Hudvänliga, tillverkade av bambufibrer.

»»Många lider av eksem, med klåda och obehag på händerna.
Dessa handskar, som är fantastiskt mjuka och lena, är tillverkade av
hudvänliga bambufibrer. Handskarna hindrar användaren från att klia direkt på
eksem och sår, och bidrar samtidigt till att kräm eller salva stannar kvar på
behandlat område.
»»Handskarna har en utmärkt passform och de är mycket behagliga att ha på
sig. Handskarna kan tvättas i 60 °C och behåller sina goda egenskaper tvätt
efter tvätt.

Standard:

EN 420

Kategori:

I

Strl:
Material:

XS | S | M | L | XL
95 % Bambu viskos / 5 % Lycra®

Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:
Lagerpall (max 120 cm):
Fraktpall (max 240 cm):
Art:

Stickade vinterhandskar
Thermolite® hålfiber.

»»Transporterar bort svett från huden,
medan det inre lagret förblir varmt och torrt.
»»Krymper minimalt, kan tvättas i maskin.
»»Har hög värmeisolering.

Strl:
Material:
Foder:
Längd:

…
…
23 cm
144 par (12 per bunt)
20 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

36 (4/skikt)

Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

110.0340

EN 420
I
9 | 10
100 % Bomull
…
…
26 cm
144 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

20 (4/skikt)

Art:

7.0 Trikå- / Bomullshandskar

8.5
Thermolite®

Lagerpall (max 120 cm):

Kategori:

59

50 (10/skikt)

110.0160

I

Standard:

»»Elastisk handled.
»»Lämpliga som innerhandskar.

30 kart.

EN 420

Art:

100 % bomull.

240 par (12 per bunt)

Kategori:

Förpackning:

Stickade handskar

…
20-23 cm

Standard:

Tjocklek:
Lämpliga för: Fiskeindustrin | Kylförvaring | Bygg och allmänt arbete utomhus.

…

110.0353

Standard:

EN 420

Kategori:

Clipfish-handskar
Maskinstickade.

»»Elastisk handled.
»»Lämpliga som innerhandskar.

I

Strl.:

8 | 10

Material:

Nylon/Bomull

Foder:

…

Tjocklek:

…

Längd:

22-26 cm

Förpackning:

240 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

6 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

12 (3/skikt)

110.0356

Art:

Stickade handskar
I bomull med vinyl/PVC-noppor på båda sidor.

»»Hög rivstyrka.
»»Mycket bra greppförmåga.
»»Maskinstickade (utan sömmar).
»»Ambidexter (handskarna kan användas på båda händerna).

Standard:

EN 420, 388

Kategori:

II

Strl.:

8 | 9 | 10

Material:

Bomull/PVC-noppor

Foder:

…

Tjocklek:

…

Längd:

25-27 cm

Förpackning:

288 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):
Fraktpall (max 240 cm):
1131

Stickade vinterhandskar
Akrylbomullsfrotté med mikronoppor i vinyl/PVC.

»»Mjuka och varma. För användning i kalla miljöer.
»»Ger god fingerkänsla.
Lämpliga för: Bygg och allmänt arbete i kalla miljöer.

Standard:

EN 420, 388

Kategori:

II

Strl:
Material:

L | XL
Akryl-bomullsfrotté/PVC-noppor

Foder:
Tjocklek:
Förpackning:

Bomullshandskar
Prickar i PVC.

»»Allsidig. Prisvärda, lätta och tunna handskar
som kan användas som allroundhandskar.
»»Skyddar mot smuts.
»»227 gram kraftigt bomullstyg.

…
…
24-26 cm
240 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

8 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

14 (2/skikt)

Art:

Standard:
Kategori:
Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

110.0380

EN 420
I
8 | 10
Bomull/PVC-noppor
…
…
25-26 cm
300 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

9 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

18 (3/skikt)

Art:

7.0 Trikå- / Bomullshandskar

16 (2/skikt)

110.0364

Art:

Längd:

0141

8 kart.

110.0408
60

Standard:

Bomullshandskar
Stickad mudd.

»»Luftar och skonar handen från fukt och svett.
»»Elastisk handled.
»»Lämpliga som innerhandskar.

Kategori:
Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

…
…
25 cm
600 par (12 per bunt)
9 kart.
15 (3/skikt)

Bomullshandskar

Kategori:

Blekta.

Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:
Lagerpall (max 120 cm):
Fraktpall (max 240 cm):
Art:

110.0420

EN 420
I
S | M | L | XL
Bomull
…
…
23-26 cm
600 par (12 per bunt)
9 kart.
15 (3/skikt)

110.0450

Standard:

EN 420

Innerhandskar

Kategori:

I

Bomull. Stickad mudd.

Strl.:

8 | 10

Material:

Bomull

»»Lätta. Mycket tunna och bekväma.
»»Används under engångshandskar eller andra tunna handskar.
»»Ger god isolering.
»»Absorberar fukt.

Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

…
25-27 cm
960 par (12 per bunt)
9 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

15 (3/skikt)

Innerhandskar

Standard:

Polyester, maskinstickade

Kategori:

»»Lätta. Mycket tunna och bekväma.
»»Lämplig som innerhandske under engångshandskar eller
andra tunna handskar vid känslig hud eller handeksem.
»»Ger god isolering.
»»Maskintvätt i 85° C.

…

Lagerpall (max 120 cm):
Art:

Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

110.0460

EN 420
I
10
Polyester
…
…
23 cm
960 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

8 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

20 (7/skikt)

Art:

7.0 Trikå- / Bomullshandskar

Bomull

Fraktpall (max 240 cm):

Standard:

61

I
One size

Lagerpall (max 120 cm):
Art:

»»Lätta. Mycket tunna och bekväma.
»»Lämplig som innerhandske under engångshandskar eller
andra tunna handskar vid känslig hud eller handeksem.
»»Ger god isolering.

EN 420

110.0461

Standard:

EN 420

Kategori:

I

Strl.:

Bomullshandskar

6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Material:

Mikronoppor i vinyl/PVC.

Bomull/PVC-noppor

Foder:

»»Små ftlalatfria vinyl/PVC-noppor ger bra grepp.
»»Bekväma att ha på sig.

…

Tjocklek:

…

Längd:

22-28 cm

Förpackning:

600 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

9 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

15 (3/skikt)

110.0470

Art:

Standard:

EN 420

Kategori:

Bomullshandskar

Strl.:

Mikronoppor i vinyl/PVC

Material:

I
7 | 8 | 9 | 10
Bomull/PVC-noppor

Foder:

»»Små ftlalatfria vinyl/PVC-noppor ger bra grepp.
»»Bekväma att ha på sig.

…

Tjocklek:

…

Längd:

25 cm

Förpackning:

600 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):
Fraktpall (max 240 cm):

Mikronoppor i vinyl/PVC.

Standard:

EN 420

Kategori:

I

Strl.:
Material:

»»Små ftlalatfria vinyl/PVC-noppor ger bra grepp.
»»Bekväma att ha på sig.
»»Maskinstickade, utan sömmar.

7 | 8 | 9 | 10
Bomull/Lycra®/PVC-noppor

Foder:

…

Tjocklek:

…

Längd:

19-24 cm

Förpackning:

600 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

10 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

20 (3/skikt)

110.0483

Art:

Standard:

Bomullshandskar med Lycra

®

Mikronoppor i vinyl/PVC.

»»Små ftlalatfria vinyl/PVC-noppor ger bra grepp.
»»Bekväma att ha på sig.
»»Maskinstickade, utan sömmar.

EN 420

Kategori:

I

Strl.:
Material:

7 | 8 | 9 | 10
Bomull/Lycra®/PVC-noppor

Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

…
…
19-24 cm
600 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

10 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

20 (3/skikt)

Art:

7.0 Trikå- / Bomullshandskar

15 (3/skikt)

110.0475

Art:

Bomullshandskar med Lycra®

9 kart.

110.0484
62
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7.0 Trikå- / Bomullshandskar

8.0 Vätsketäta handskar
Vid arbete i våta och fuktiga miljöer, framför allt när man kommer i
kontakt med kyla, vatten och fett, är det viktigt att skydda händerna.
Utan handskar ökar risken för hudsprickor.
Oavsett arbetsområde har vi handskarna för just dina behov.

Art. 109.0400LP

8.1 PVC
Black Diamond montagehandskar
Heldoppad med särskild vinylskumbeläggning. Vattentäta.

»»Mycket slitstarka.
»»Enastående fingerkänsla och passform.
»»Med Actifresh®-teknik.
»»Vinylbeläggningstekniken är en patenterad process.
Lämpliga för: Bygg och anläggning | Tung industri |
Sammansättning av komponenter | Frakt | Olje-och gasindustrin.

Standard:
Kategori:
Strl:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

II
8 | 9 | 10 | 11 | 12
Nylon/VFC
…
…
23-29 cm
144 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

20 (4/skikt)

Art:

4131

EN 420, 388

109.0400LP

Fiskehandskar
Vinyldoppade på sömlöst nylonfoder med PU-manschett.

»»Sitter bekvämt på handen.
»»Mjuka med enastående grepp i både torra och våta miljöer.
»»Smidiga och tröttar inte ut handen.
»»Lätta att ta på och av.
»»Lång livslängd och mycket slitstarka.
»»Specialdoppade två gånger i vinylbeläggning.
Lämpliga för: Hantering av hala produkter och arbete i våta miljöer.

Standard:
Kategori:
Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:
Lagerpall (max 120 cm):
Fraktpall (max 240 cm):
Art:

4121

EN 420, 388, 1186
II
8 | 9 | 10 | 11
PVC/PU
Nylon (utan sömmar)
…
45 cm
60 par (6 per bunt)
12 kart.
18 (6/skikt)

109.8100

Kemikalieresistenta handskar i vinyl
Sömlöst nylonfoder.

»»Mycket slitstarka.
»»Mjuka med enastående grepp i torra, våta och oljiga miljöer.
»»Smidiga och tröttar inte ut handen.
»»Lätta att ta på och av.
»»Specialdoppade två gånger i vinylbeläggning.
Lämpliga för: Oljeindustri | Hantering av syror, frätande material och lösningsmedel |
Petrokemisk industri.

Standard:

EN 420, 388, 374, 1186

Kategori:

III

Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

4131

AKL
263

3

8 | 9 | 10 | 11 | 12
PVC
Nylon (utan sömmar)
…
35 cm
60 par (6 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

18 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

30 (6/skikt)

Art:

109.8135

Kemikalieresistenta handskar i vinyl
Sömlöst nylonfoder.

»»Mycket slitstarka.
»»Mjuka med enastående grepp i torra, våta och oljiga miljöer.
»»Smidiga och tröttar inte ut handen.
»»Lätta att ta på och av.
»»Specialdoppade två gånger i vinylbeläggning.
Lämpliga för: Fiskeindustri | Oljeindustri | Hantering av syror, frätande material och
lösningsmedel | Petrokemisk industri.

Standard:
Kategori:
Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

4131

65
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AKL
263

3

EN 420, 388, 374, 1186
III
8 | 9 | 10 | 11
PVC
Nylon (utan sömmar)
…
45 cm
60 par (6 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

24 (6/skikt)

Art:

109.8145

Fiskehandskar
Vinyl med granulering, interlockfoder.

»»Mycket slitstarka.
»»För hantering av hala produkter.
»»Grov granulering ger handskarna bra greppegenskaper.
»»Interlockfoder.
Lämpliga för: Hantering av hala produkter och arbete i våta miljöer.

Standard:
Kategori:
Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

+

FTALAT
FRI

II
9 | 10 | 11 | 12
PVC
Bomull/Interlock
…
42-43 cm
72 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

24 (4/skikt)

Art:

4121

EN 420, 388

109.8400

Kemikalieresistenta handskar i vinyl
Allergitestade. Flossat bomullsfoder.

»»Bekväma och mjuka.
»»Tjockare för ökad slitstyrka.
»»Resistenta mot många kemikalier inklusive blekmedel.
»»Kan användas med varmvatten.
»»Allergitestade. Innehåller inga kända allergiframkallande ämnen.
»»Innehåller inte ftalater.

Standard:
Kategori:
Strl.:
Material:
Foder:

EN 420, 388, 374
III
7 | 8 | 9 | 10
Vinyl
Flossat bomullsfoder

Lämpliga för: Proffesionell renhållning | Storhushåll etc.

Tjocklek:

0,45 mm

Finns även i «Granberg»-förpackning, art.nr. 111.0400.

Längd:

31-33 cm

Förpackning:
Lagerpall (max 120 cm):
Fraktpall (max 240 cm):
2000

2

Art:

120 par (12 per bunt)
16 kart.
40 (8/skikt)

111.0300

Kemikalieresistenta skärskyddshandskar i vinyl
Foder i bomull/Lycra® med Typhoon®-inlägg.

»»Mycket slitstarka.
»»Sitter bekvämt på handen. Mjukt sömlöst foder i bomull/Lycra®.
»»Med Typhoon®-inlägg som ger handsken skärskydd 5.
»»Mycket bra grepp i torra, våta och oljiga miljöer.
»»Specialdoppade två gånger i vinylbeläggning.

Standard:

EN 420, 388, 374, 1186

Kategori:

III

Strl:
Material:

Lämpliga för: Fiskeindustri och annan industri med stor risk för skärskador |
Oljeindustri | Hantering av syror, frätande material och lösningsmedel |
Petrokemisk industri.

Foder:

Skärmotstånd: 5.

Längd:

Tjocklek:
Förpackning:

4542

AKL
263

3

9 | 10 | 11 | 12
PVC
Nylon/Lycra
…
35 cm
60 par (6 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

9 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

15 (3/skikt)

Art:

116.8150

8.2 Latex

Gummihandskar

Standard:

Flossat bomullsfoder.

»»Slitstark rullkant på handskarna som gör dem lätta att ta på/av.
»»Halkfritt greppmönster för bra greppförmåga både i våta och torra miljöer.
»»Flossat foder i ren bomull som absorberar svett.
Lämpliga för: Hantering av fetthaltiga livsmedel| Läkemedelsindustrin | Städning |
Lättare monteringsarbeten | Laboratorier.

Kategori:
Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

1010
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2

EN 420, 388, 374, 1186
III
XS | S | M | L | XL
Naturlatex
Flossat bomullsfoder
0,38 mm
30 cm
144 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

24 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

56 (6/skikt)

Art:

112.0122
66

Gummihandskar
Med rullkant, flossat bomullsfoder.

»»Sitter bekvämt på handen.
»»Mjuka handskar med greppmönster.
»»Sanitized-behandlade för att förhindra dålig lukt.
Lämpliga för: All typ av tvätt och rengöring |
Livsmedelsproduktion och paketering.

Standard:

EN 420, 388, 1186

Kategori:

II

Strl.:

S | M | L | XL

Material:

Naturlatex

Foder:

Flossat bomullsfoder

Tjocklek:

0,40 mm

Längd:

30 cm

Förpackning:
Lagerpall (max 120 cm):

18 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

36 (6/skikt)

112.0400

Art:

1000

8.3 Nitrilgummi

144 par (12 per bunt)

Kemikalieresistenta handskar i nitril
Interlockfodrade.

»»Slitstarka.
»»Skyddar mot kemikalier, diesel, bensin och olja.
»»God anatomisk passform för största möjliga komfort.
»»Tre till fyra gånger längre livslängd jämfört med andra motsvarande
vinylhandskar.
Lämpliga för: Hantering av livsmedel inklusive feta livsmedel |
Olja och petrokemisk industri | Fiskodlingar | Hantering av skaldjur | Arbete på däck.

Standard:

EN 420, 388, 374, 1186

Kategori:

III

Strl:

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Material:

Nitrilgummi

Foder:

Bomull/Interlock

Tjocklek:

0,80 mm

Längd:

30 cm

Förpackning:

120 par (10 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):
Fraktpall (max 240 cm):
4111

2

12 kart.
20 (4/skikt)

114.0630

Art:

Handskar i tunn nitril
Med lång påsvetsad EVA-manschett. Ofodrade.

»»Lätta.
»»Extra tunn och mjuk nitril (0,20 mm) vilket
ger en mycket god fingertoppskänsla.
»»Hudvänliga, innehåller inte latex.
Lämpliga för: Sjuk- och hälsovård | Sjukhem (duschning av patienter) |
Reningsverk i stadsmiljö | Jordbruk och lantbruk | Fisketrålare.

1000

2

Standard:

EN 420, 388, 374, 1186

Kategori:

III

Strl:

7 | 8 | 9 | 10

Material:

Nitrilgummi

Foder:

Ofodrad

Tjocklek:

0,2 mm

Längd:

65 cm

Förpackning:

25 par

Lagerpall (max 120 cm):

8 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

16 (4/skikt)

Art:

114.0650

Standard:

EN 420, 374, 1186

Engångshandskar
Nitrilgummi, puderfria. Färg: blå. Längd: 30 cm.

»»Handskarna kan användas på båda händerna.
»»Patenterat fiskfjällmönster på handskarnas båda sidor för optimalt grepp.
»»Godkända för användning i direkt kontakt med alla typer av livsmedel,
inklusive livsmedel med hög fetthalt.
»»Kemikalieresistenta och oljebeständiga.
»»Slitstark rullkant på handskarna som gör dem lätta att ta på/av.
»»Extra bekväma om de används tillsammans med innerhandskar.
»»Vikt 11,4 ± 0,3 g.
Lämpliga för: Hantering av kött, fisk och andra livsmedel med hög fetthalt |
Renhållning | Lätt monteringsarbete.
*) Tjocklek på dubbelmaterial (finger): 0,40 mm.

2
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Kategori:
Strl:

III
S | M | L | XL | XXL | XXXL

Material:
Foder:

Nitrilgummi
…

Tjocklek:

0,40* mm

Längd:

29-30 cm

Förpackning:

10 påsar (48 st. per påse)

Lagerpall (max 120 cm):

27 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

54 (9/skikt)

Art:

114.955

Art. 109.8100

8.0 Vätsketäta handskar
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HAR DU RÄTT KEMIKALIESKYDD?
Kemikalier kan ge permanenta skador på din hud och transporteras via blodet ut i kroppen, och leda till livshotande skador.
Att hitta korrekt kemikalieskydd för ditt arbete är därför livsviktigt!
Läs produktdatabladet för den kemikalie som ska hanteras, sök i vår omfattande kemikaliedatabas för att hitta korrekt handske för
uppgiften. Använd sunt förnuft vid kemikaliehanteringen då våra råd på hemsidan ska ses som vägledande, och genombrottstid kan
variera t ex beroende på temperatur. Handskarna du väljer ska inte bara ha rätt kemikalieskydd, utan också fungera för uppgiften
med tanke på t ex fingerkänsla, grepp och slitstyrka.

Art. 114.960

Art. 114.950

Art. 114.940
EN 374-3

EN 374-3

EN 374-2

3

2

2

Art. 109.1730

Art. 114.2000

Art. 114.1000
EN 374-3

EN 374-2

EN 388

EN 374-3

EN 374-2

EN 388

EN 374-3

EN 374-2

4002

AJK
266

2

3111

AKL
265

2

4121

AJL
222

3

EN 374-2

2

Se vårt
fullständiga
sortiment av
kemikalieskydd på

Art. 114.3230

Art. 114.0660
EN 374-3

4111

69

EN 374-2

EN 388

EN 388

i

EN 374-3

EN 374-2

granberg.no

EN 388

EN 374-3

EN 374-2

3001

BFGHJ
56346

2

ATT TÄNKA PÅ
Läs på om kemikalien du ska hantera.

Notera genombrottstiden och tänk på
att temperatur kan påverka.

Se till att skyddshandsken är testad/godkänd
för kemikalien du ämnar hantera.

Använd rätt storlek!

8.0 Vätsketäta handskar

9.0 Kemikalieskyddshandskar
Kemikalier är något av det allra farligaste som kroppen kan utsättas för.
Händerna är oftast den kroppsdel som först kommer i kontakt med farliga ämnen.
Med våra handskar och vår långa branscherfarenhet,
kan vi ge dig ett säkrare skydd mot livsfarliga kemikalier

Art. 114.950

9.1 PVC

Kemikalieresistenta vinterhandskar i vinyl
Chemstar®
Vinterfodrade.

»»Mycket slitstarka.
»»Olje- och syrabeständiga.
»»Tål stor belastning.
»»Ger god värmeisolering.

Standard:

EN 420, 388, 374, 511

Kategori:

III

Strl.:

9.5

Material:

PVC

Foder:

Skumplast

Tjocklek:

…

Längd:

35 cm

Förpackning:

4121

JKL
363

3

111

Kemikalieresistenta handskar i vinyl
Chemstar®
Interlockfoder i bomull.

36 par (6 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

18 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

30 (6/skikt)

109.0120

Art:

Standard:

EN 420, 388, 374, 1186

Kategori:

III

Strl.:

»»Smidiga och mjuka.
»»Foder utan sömmar för hög komfort.

8 | 9 | 10

Material:

PVC

Foder:

Lämpliga för: Livsmedelshantering | Fiske/fiskehantering |
Allmän användning i våta miljöer.

Bomull (utan sömmar)

Tjocklek:

…

Längd:

30 cm

Förpackning:

120 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):
Fraktpall (max 240 cm):
4121

AJL
222

18 (3/skikt)

109.1730

Art:

3

9 kart.

Kemikalieresistenta vinterhandskar i vinyl
Chemstar®
Avtagbart foder i flanell (akryl).

»»Mycket slitstarka.
»»Bekväma och smidiga.
»»Håller sig mjuka i temperaturer ned till -20 °C.
»»Beständighet mot bensin, diesel och en mängd olika kemikalier.
»»Separat tvättning/torkning av handskarnas foder.
Lämpliga för: Fiskare | Arbete med kylförvaring | Vinterarbete utomhus.

Standard:

EN 420, 388, 374, 511, 1186, 1149-1

Kategori:

III

Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

4131

JKL
264

3

121

Kemikalieresistenta handskar i vinyl
Chemstar®
Dubbeldoppade, 40 cm, Jersey-foder.

»»Mycket slitstarka.
»»Bra skydd mot olja och fett.
»»Handskarna kan användas för hantering av syror/alkalier.
»»Foder behandlat med antibakteriellt medel.

4121

9.0 Kemikalieskyddshandskar

JKL
263

3

PVC
Frotté i akryl
…
31 cm
60 par (10 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

9 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

18 (3/skikt)

Art:

Standard:
Kategori:
Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

71

9 | 10

109.229

EN 420, 388, 374, 1149-5
III
9.5
PVC
Jersey-fleecefoder
…
40 cm
72 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

20 (4/skikt)

Art:

109.3040

Kemikalieresistenta handskar i vinyl
Sömlöst nylonfoder.

»»Mycket slitstarka.
»»Mjuka med enastående grepp i torra, våta och oljiga miljöer.
»»Smidiga och tröttar inte ut handen.
»»Lätta att ta på och av.
»»Specialdoppade två gånger i vinylbeläggning.
Lämpliga för: Oljeindustri | Hantering av syror, frätande material och lösningsmedel |
Petrokemisk industri.

Standard:
Kategori:
Strl:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

4131

AKL
263

3

EN 420, 388, 374, 1186
III
8 | 9 | 10 | 11 | 12
PVC
Nylon (utan sömmar)
…
35 cm
60 par (6 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

18 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

30 (6/skikt)

Art:

109.8135

Kemikalieresistenta handskar i vinyl
Sömlöst nylonfoder.

»»Mycket slitstarka.
»»Mjuka med enastående grepp i torra, våta och oljiga miljöer.
»»Smidiga och tröttar inte ut handen.
»»Lätta att ta på och av.
»»Specialdoppade två gånger i vinylbeläggning.
Lämpliga för: Fiskeindustri | Oljeindustri | Hantering av syror, frätande material och
lösningsmedel | Petrokemisk industri.

Standard:
Kategori:
Strl:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:
Lagerpall (max 120 cm):
Fraktpall (max 240 cm):

4131

+

PHTHALATE
FTALAT
FREE
FRI

AKL
263

3

…
45 cm
60 par (6 per bunt)
12 kart.
24 (6/skikt)

109.8145

Standard:

EN 420, 388, 374

Kategori:

III

Allergitestade. Flossat bomullsfoder.

»»Bekväma och mjuka.
»»Tjockare för ökad slitstyrka.
»»Resistenta mot många kemikalier inklusive blekmedel.
»»Kan användas med varmvatten.
»»Allergitestade. Innehåller inga kända allergiframkallande ämnen.
»»Innehåller inte ftalater.

2100

Strl.:
Material:
Foder:

2

8 | 9 | 10
Vinyl
Flossat bomullsfoder

Tjocklek:

0,60 mm

Längd:

31-33 cm
120 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

16 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

32 (8/skikt)

Art:

111.0230

Standard:

EN 420, 388, 374

Kemikalieresistenta handskar i vinyl
Allergitestade. Flossat bomullsfoder.

»»Bekväma och mjuka.
»»Tjockare för ökad slitstyrka.
»»Resistenta mot många kemikalier inklusive blekmedel.
»»Kan användas med varmvatten.
»»Allergitestade. Innehåller inga kända allergiframkallande ämnen.
»»Innehåller inte ftalater.

Kategori:
Strl:
Material:
Foder:

III
7 | 8 | 9 | 10
Vinyl
Flossat bomullsfoder

Lämpliga för: Proffesionell renhållning | Storhushåll etc.

Tjocklek:

0,45 mm

Finns även i «Granberg»-förpackning, art.nr. 111.0400.

Längd:

31-33 cm

Förpackning:

2000

9.0 Kemikalieskyddshandskar

PVC
Nylon (utan sömmar)

Art:

Förpackning:

+

III
8 | 9 | 10 | 11

Kemikalieresistenta handskar i vinyl

Lämpliga för: Kemikalieindustirer | Laboratorier | Hantering av petroleumprodukter,
olja och fett | Professionell renhållning | Sanering.

PHTHALATE
FTALAT
FREE
FRI

EN 420, 388, 374, 1186

2

120 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

16 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

40 (8/skikt)

Art:

111.0300
72

+

FTALAT
FRI

Kemikalieresistenta handskar i vinyl
Med lång påsvetsad EVA-manschett. Flossat bomullsfoder.

Standard:
Kategori:

»»Allergitestade.
»»Innehåller inte ftalater.
»»Sanprotec-behandlat foder.

Strl.:
Material:
Foder:

Lämpliga för: Högtrycksspolning | Blötläggning | Sanering |
Industriell rengöring etc.

2100

9.3 Nitrilgummi/Neoprengummi

2

Tjocklek:

EN 420, 388, 374
III
9 | 10
Vinyl
Flossat bomullsfoder
0,6 mm

Längd:

70 cm

Förpackning:

25 par

Lagerpall (max 120 cm):

8 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

16 (2/skikt)

Art:

111.0530

Kemikalieresistenta handskar i nitril
Interlockfodrade.

»»Slitstarka.
»»Skyddar mot kemikalier, diesel, bensin och olja.
»»God anatomisk passform för största möjliga komfort.
»»Tre till fyra gånger längre livslängd jämfört med andra
motsvarande vinylhandskar.
Lämpliga för: Hantering av livsmedel inklusive feta livsmedel | Olja och
petrokemisk industri | Fiskodlingar | Hantering av skaldjur | Arbete på däck.

Standard:
Kategori:
Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:
Lagerpall (max 120 cm):
Fraktpall (max 240 cm):

4111

2

Art:

EN 420, 388, 374, 1186
III
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Nitrilgummi
Bomull/Interlock
0,80 mm
30 cm
120 par (10 per bunt)
12 kart.
20 (4/skikt)

114.0630

Kemikalieresistenta vinterhandskar i nitril
Vinterfodrade.

»»Slitstarka.
»»Skyddar mot kyla och kemikalier, diesel, bensin och olja.
»»God anatomisk passform för största möjliga komfort.
»»Tre till fyra gånger längre livslängd jämfört med andra
motsvarande vinylhandskar.
Lämpliga för: Hantering av livsmedel inklusive feta livsmedel |
Olja och petrokemisk industri.

Standard:

EN 420, 388, 374, 1186

Kategori:

III

Strl.:

Nitrilgummi

Foder:

Varmfodrad

Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

4212

2

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Material:

Fleece+0,80 mm
30 cm
60 par (5 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

24 (6/skikt)

Art:

114.0630W

Arbetshandskar
Heldoppade med nitrilöverdrag och mudd.

»»Slitstarka.
»»Oljebeständig.
»»God anatomisk passform.
»»Tre till fyra gånger längre livslängd jämfört med andra
motsvarande vinylhandskar.
Lämpliga för: Allsidig användning inom petrokemisk industri |
Fordonsindustri | Maskinindustri.

Standard:
Kategori:
Strl:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

4111

73

9.0 Kemikalieskyddshandskar

2

EN 420, 388, 374, 1186
III
8 | 9 | 10 | 11
Bomull interlock/Nitril
…
0,8 mm
24-26 cm
120 par (10 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

20 (4/skikt)

Art:

114.0640

Handskar i tunn nitril
Med lång påsvetsad EVA-manschett. Ofodrade.

»»Lätta.
»»Extra tunn och mjuk nitril (0,20 mm) vilket ger en mycket god fingertoppskänsla.
»»Hudvänliga, innehåller inte latex.
Lämpliga för: Sjuk- och hälsovård | Sjukhem (duschning av patienter) |
Reningsverk i stadsmiljö | Jordbruk och lantbruk | Fisketrålare.

1000

2

Standard:
Kategori:
Strl.:
Material:

EN 420, 388, 374, 1186
III
7 | 8 | 9 | 10
Nitrilgummi

Foder:

Ofodrad

Tjocklek:

0,2 mm

Längd:

65 cm

Förpackning:

25 par

Lagerpall (max 120 cm):

8 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

16 (4/skikt)

Art:

114.0650

Kemikalieresistenta handskar i nitril
Med lång, påsvetsad nitrilmanschett.

»»Motståndskraftiga mot fiskfett, i synnerhet laxfett.
»»Anatomisk passform för bästa möjliga komfort.
»»Den långa manschetten ger handskarna ett utvidgat användningsområde.

Standard:
Kategori:
Strl.:
Material:
Foder:

Lämpliga för: Hantering av syrabad, kärl- och trålrengöring, etc. | Industriell
rengöring | Hantering av septitanks och sopor | Kemikaliehantering.

Tjocklek:
Längd:
Förpackning:
Lagerpall (max 120 cm):
Fraktpall (max 240 cm):

4111

2

Art:

EN 420, 388, 374, 1186
III
8 | 9 | 10 | 11
Nitrilgummi
Bomull/Interlock
…
62-69 cm
72 par (6 per bunt)
8 kart.
50 (4/skikt)

114.0660

Kemikalieresistenta vinterhandskar i nitril
Med lång påsvetsad nitrilmanschett. Vinterfodrade.

»»Robusta vinterhandskar som tål mycket tuffa förhållanden.
»»Motståndskraftiga mot fiskfett, i synnerhet laxfett.
»»Anatomisk passform för bästa möjliga komfort.
»»Den långa manschetten ger handskarna ett utvidgat användningsområde.
Lämpliga för: Livsmedelsindustri | Hantering av syrabad, kärl- och trålrengöring,
etc. | Industriell rengöring, avloppsreningsverk och avfallsdeponering | Hantering av
kemikalier etc.

Standard:

EN 420, 388, 374, 1186

Kategori:

III

Strl.:

Nitrilgummi

Foder:

Varmfodrad

Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

4212

2

8 | 9 | 10 | 11

Material:

Fleece+0,80 mm
60 cm
72 par (6 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

8 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

20 (4/skikt)

Art:

114.0660W

Kemikalieresistenta handskar i nitril Chemstar®
Utan förstärkning. Flossat bomullsfoder.

»»Särskilt utformade för att ge hög slitstyrka och skydd mot lösningsmedel.
»»Mönstrad handflata ger bra grepp i såväl våta som torra miljöer.
»»Godkända för användning i direkt kontakt med alla typer av livsmedel,
inklusive livsmedel med hög fetthalt.
Lämpliga för: Industriell rengöring | Petrokemisk industri | Aerospace och bil
industrin | Grafisk industri | Ytbehandling | Metallbearbetning | Livsmedelsindustri.

Standard:
Kategori:
Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

4002

9.0 Kemikalieskyddshandskar

AJK
266

2

EN 420, 388, 374, 1186
III
7 | 8 | 9 | 10 | 11
Nitrilgummi
Flossat bomullsfoder
0,38 mm
33 cm
144 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

24 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

48 (8/skikt)

Art:

114.1000
74

Kemikalieresistenta handskar i nitril Chemstar®
Utan förstärkning. Flossat bomullsfoder. Längd: 41 cm

»»Särskilt utformade för att ge hög slitstyrka och skydd mot lösningsmedel.
»»Tjockare för ökad slitstyrka.
»»Mönstrad handflata ger bra grepp i såväl våta som torra miljöer.
»»Godkända för användning i direkt kontakt med alla typer av livsmedel,
inklusive livsmedel med hög fetthalt.

Standard:

EN 420, 388, 374, 1186

Kategori:

III

Strl.:

8 | 9 | 10

Material:

Nitrilgummi

Foder:
Lämpliga för: Industriell rengöring | Petrokemisk industri | Aerospace och bil
industrin | Grafisk industri | Ytbehandling | Metallbearbetning | Livsmedelindustri.

Flossat bomullsfoder

Tjocklek:

0,52 mm

Längd:

41 cm

Förpackning:

4002

AJK
266

72 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

24 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

48 (8/skikt)

114.1046

Art:

2

Kemikalieresistenta handskar i neopren Chemstar®
Utan förstärkning. Flossat bomullsfoder.

Standard:

»»Slitstarka.
»»Högt kemikalieskydd.
»»Mönstrad handflata ger bra grepp i såväl våta som torra miljöer.
»»Flossat foder i ren bomull som absorberar svett.
Lämpliga för: Bilindustri | Kemisk industri | Industriell renhållning | Oljeraffinering.

EN 420, 388, 374, 1186

Kategori:

III

Strl.:

8 | 9 | 10

Material:

Neoprengummi

Foder:

Flossat bomullsfoder

Tjocklek:

0,68 mm

Längd:

33 cm

Förpackning:

72 par (6 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):
Fraktpall (max 240 cm):
3111

AKL
265

40 (8/skikt)

114.2000

Art:

2

24 kart.

Kemikalieresistenta handskar i neopren
Pro-X®-laminerade för värme- och köldisolering.

»»Slitstarka och bekväma.
»»Behåller sin smidighet och elasticitet även i stark kyla.
»»Högt kemikalieskydd.
»»Pro-X®-laminerat akrylfoder invändigt.
»»Utmärkta för arbete i storkök vid hantering av varma och ångande plåtar.

Standard:

EN 420, 388, 374, 407, 511

Kategori:

III

Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

3111

75

9.0 Kemikalieskyddshandskar

AKL
265

2

X2XXXX

01X

8 | 9 | 10
Neopren/Akryl
Pro-X® laminerat Akryl
…
40 cm
96 par (6 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

6 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

12 (3/skikt)

Art:

114.3000

Kemikalie

Genombrottstid

Klass

Aceton

≥ 240 min

5

MetylEtylKeton (MEK)

≥ 480 min

6

MetylVinylKeton (MVK)

≥ 480 min

6

EtylBensen

≥ 480 min

6

Thinner (förtunningsmedel)

≥ 480 min

6

Toluen

≥ 480 min

6

Xylen

≥ 480 min

6

≥ 60 min

3

TetraHydroFuran

≥ 120 min

4

n-Heptan

≥ 480 min

6

DiEtylAmin

114.3230

Kemikalieresistenta handskar i nitril Chemstar®
Utan förstärkning, ofodrade.

»»Speciell nitrilbehandling som skyddar mot många
olika ketoner, såsom aceton och metyletylketon.
»»Lätta och beröringskänsliga.
»»Anatomiskt utformade för komfort.
»»Minimal risk för allergi.
Lämpliga för: Färg- och målningsindustrin | Produktion av gummi, kåda och
kompositmaterial | Metallbehandling med lösningsmedel | Tryck- och Grafisk industri |
Produktion av plast | Hantering av ketoner i laboratorium.
Använd inte handskarna i vatten eller i vattenbaserade lösningar.

Standard:
Kategori:

BFGHJ
56346

2

III

Strl.:

9 | 10 | 11

Material:

Nitrilgummi

Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

3001

EN 420, 388, 374

Ofodrad
0,28 mm
33 cm
60 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

63 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

135 (9/skikt)

Art:

114.3230

Engångshandskar
Nitrilgummi, puderfria. Färg: blå.

»»Mikroruggad ytstruktur för optimalt grepp.
»»Testade och godkända för olika kemikalier.
»»Beständighet mot fett, rengöringsmedel osv. Godkända för användning i
direkt kontakt med alla typer av livsmedel, inklusive livsmedel med hög
fetthalt (EN 1186).
»»Godkända för medicinsk användning (EN455).
»»Vikt 6,2 ± 0,2 g.
»»Innehåller inte silikon.

Standard:
Kategori:
Strl:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

2

9.0 Kemikalieskyddshandskar

EN 420, 374, 455, 1186
III
S | M | L | XL | XXL
Nitrilgummi
…
0,32* mm
25 cm
10 boxar (100 per box)

Lagerpall (max 120 cm):

36 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

72 (9/skikt)

Art:

114.770
76

Kemikalieresistenta engångshandskar
Chemstar®
Nitrilgummi, puderfria. Färg: orange. Längd: 27 cm

»»Testade och godkända för olika kemikalier.
»»Mikroruggad ytstruktur för optimalt grepp.
»»Beständighet mot fett, rengöringsmedel osv.
»»Lämpliga för direkt kontakt med alla typer av livsmedel.
»»Godkända för medicinsk användning (EN455).
»»Vikt 7,2 ± 0,5 g.
»»Innehåller inte silikon.
Lämpliga för: Laboratorier | Kemisk industri | Bilindustri | Mekanisk industri |
Monteringsarbete | Livsmedelsindustri.

Standard:
Kategori:
Strl:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

III
S | M | L | XL
Nitrilgummi
…
0,30* mm
27 cm
10 boxar (100 per box)

Lagerpall (max 120 cm):

40 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

80 (10/skikt)

Art:

3

EN 420, 374, 455, 1186

114.940

Kemikalieresistenta engångshandskar
Chemstar®
Nitrilgummi, puderfria. Färg: blå. Längd: 30 cm.

»»Dubbla tjockleken jämfört med vanliga engångshandskar i nitril.
»»Texturerad yta för maximalt grepp.
»»Skyddar mot primära alkoholer, alifatiska hydrokarboner och oorganiska baser.
»»Testade och godkända för bland annat metanol, n-heptan och natriumhydroxid.
»»Vikt 11,4 ± 0,3 g.
»»Innehåller inte silikon.

Standard:
Kategori:
Strl.:
Material:
Foder:

Lämpliga för: Laboratorier | Mekaniska verkstäder | Städföretag | Vaktmästeri etc.

Tjocklek:

50 handskar per förpackning, 500 st. per kartong.
*) Tjocklek på dubbelmaterial (finger): 0,40 mm.

Längd:
Förpackning:

III
S | M | L | XL | XXL
Nitrilgummi
…
0,40* mm
30 cm
10 boxar (50 per box)

Lagerpall (max 120 cm):

30 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

50 (10/skikt)

Art:

2

EN 420, 374, 455

114.950

Kemikalieresistenta engångshandskar
Chemstar®
Nitrilgummi, puderfria. Färg: orange.

»»Patenterat fiskfjällmönster på handskarnas båda sidor för optimalt grepp.
»»Perfekt för torra, våta och oljiga miljöer.
»»Slitstark, rullad kant för utökat skydd från eventuellt spill och dropp från kemikalier.
»»Extra bekväma om de används tillsammans med innerhandskar.
»»Vikt 11,4 ± 0,3 g.
»»Innehåller inte silikon.
Lämpliga för: Bilindustri | Mekaniska verkstäder | Lätt monteringsarbete |
Kemisk industri | DIY shops.
*) Tjocklek på dubbelmaterial (finger): 0,30 mm.

Standard:
Kategori:
Strl:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:
Lagerpall (max 120 cm):
Fraktpall (max 240 cm):
Art:

2

Ny

+

produkt

Nitrilgummi
…
0,30* mm
24 cm
10 boxar (50 per box)
44 kart.
77 (11/skikt)

114.960

Skärskydd 4 Para Aramid foder.

Lämpliga för: Arbete i särskilt utsatta miljöer där man kommer i kontakt med t.ex.
olja, smörjmedel och kemikalier, och har behov av skydd mot slag och skär. T.ex. vid
arbete på oljerigg.

Standard:

EN 420, 388, 374

Kategori:

III

Strl:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:

Skärmotstånd: 4.

Förpackning:

3444

9.0 Kemikalieskyddshandskar

III
S | M | L | XL | XXL

Slag- och kemikalieskyddshandskar
med skärskydd 4

»»Laminerad med bekvämt Para Aramid material som ger ett 360° skärskydd 4.
»»Nitrilbeläggningen ger ett omfattande kemikalieskydd.
»»Mycket bra grepp vid hantering av hala och/eller oljiga föremål.
»»Kraftigt slagskydd på handens ovansida.
»»Bred och lång manschett. Handskens längd är 43 cm.

77
77

EN 420, 374, 455

AJK
326

2

8 | 9 | 10 | 11
Nitril/Para Aramid
…
…
41 cm
36 par (6 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

10 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

20 (5/skikt)

Art:

115.9011

10.0 Slagskyddshandskar
Slagskydd är nya generationens handskydd! Här hittar du vår prisbelönta
design som ger ett kraftfullt skydd utan att ge avkall på komforten.
Det bästa valet för dig som inte kompromissa med grepp och fingerkänsla,
men utsätts för klämskador, slag eller fallande objekt.

Art. 115.5501

Handskar i Typhoon® med 360˚ skärskyddsnivå 5 och slagskydd
Typhoon®-fiber med beläggning i nitrilskum.

»»Utformade med fokus på att uppnå optimal ergonomi; mycket bekväma handskar
trots kraftigt skydd.
»»Typhoon® ger ett mycket bra skärskydd, i nivå 5 enligt EN388.
»»Mjukt men kraftigt slagskydd på handens ovansida.
»»Slitstark skumbeläggning i nitril i innerhanden ger utmärkt våt- och torrgrepp.

Standard:
Kategori:
Strl.:
Material:

Lämpliga för: Bygg och anläggning | Bilindustri | Montage | Tillverkning i miljöer
där det finns risk för klämskador och skador från fallande objekt.

Foder:

Designskyddad, och skyddas av patent och patentansökningar i flera länder.
Internationellt WIPO patent DM/087552.

Längd:

Tjocklek:
Förpackning:

			

Skärmotstånd: 5.

II
7 | 8 | 9 | 10 | 11
Typhoon®/Nitril
…
…
24-28 cm
36 par (6 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

… kart.

Fraktpall (max 240 cm):

… (…/skikt)

Art:

4543

EN 420, 388

115.5501

Hi-Viz™ skyddshandskar med skärskydd 5
Slitstarkt KR-Grip™-material i handflata och fingrar.

»»Utformade för extrema arbetsförhållanden för yrkesverksamma inom olje- och gasindustri.
»»Kraftfullt skärbeständigt inlägg i handflata och manschett som överträffar nivå 5 för
standarden EN 388.
»»Kraftfullt men mjukt skydd mot stötar på ovanhand.
»»Ökad synlighet och säkerhet genom starka färger.
»»Designad för att ge optimal ergonomi.
»»Manschett i bekvämt neoprenmaterial ger ett bra skydd runt handleden.
»»Utmärkta ventilerande egenskaper.
»»Maskintvätt. Dropptorka.
Lämpliga för: Extrema arbetsförhållanden inom olje- och gasindustri | Skeppning
| Fisketrålare | Gruvdrift och andra liknande branscher med mycket höga krav på
handskydd.
			
			
			
			

Designskyddad, och skyddas av patent och
patentansökningar i flera länder, däribland USA.
Internationellt WIPO patent DM/082618.
Kanadensiska patent: 155633.

			 3542

Skärmotstånd: 5.

Standard:
Kategori:
Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:
Lagerpall (max 120 cm):
Fraktpall (max 240 cm):

EN 420, 388
II
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
KR-Grip™/Spandex®
…
…
25-27 cm
36 par (6 per bunt)
16 kart.
32 (4/skikt)

Art:

115.9001

Standard:

EN 420, 388, 511

Kategori:

II

Hi-Viz™ skyddshandskar med skärskydd 5
Slitstarkt KR-Grip™-material i handflata och fingrar, vattentäta
samt vinterfodrade.

»»Utformade för extrema arbetsförhållanden för yrkesverksamma inom olje- och
gasindustri.
»»Kraftfullt skärbeständigt inlägg i handflata och manschett som överträffar nivå 5
för standarden EN 388.
»»Kraftfullt men mjukt skydd mot stötar på ovanhand.
»»Designad för att ge optimal ergonomi.
»»Vattenavvisande ProTex®-membran med utmärkta ventilerande egenskaper.
»»Värmande fleecefoder.
»»Manschett i bekvämt neoprenmaterial ger ett bra skydd runt handleden.
»»Utmärkta ventilerande egenskaper.
»»Maskintvätt. Dropptorka.

Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
KR-Grip™/Spandex®
Fleece
…

Lämpliga för: Extrema arbetsförhållanden inom olje- och gasindustri | Skeppning |
Fisketrålare | Gruvdrift och andra hänförliga branscher med mycket höga krav på
handskydd.

Längd:

		
		

Designskyddad, och skyddas av patent och
patentansökningar i flera länder, däribland USA.

Lagerpall (max 120 cm):

16 kart.

		
		

Internationellt WIPO patent DM/082618.
Kanadensiska patent: 155633.

Fraktpall (max 240 cm):

32 (4/skikt)

		

3543

11X

Skärmotstånd: 5.

Förpackning:

Art:

25-27 cm
36 par (6 per bunt)

115.9002

Arbetshandskar med slagskydd, Hi-Viz™ och
skärskyddsnivå 5
Slitstarkt KR-Grip™ material I innerhanden.

»»Utformad för extrema arbetsförhållanden, t ex inom olje- och gasindustrin.
»»Kraftfullt skärskydd som överstiger högsta nivå, 5, för CE/EN 388-standarden
i innerhanden och på manschetten.
»»Mjukt men kraftigt slagskydd på handryggen.
»»Hi-Viz™ synbarhetsfärger förstärker säkerheten.
»»Nylonmesh på handryggen gör handsken extra ventilerande för arbete i
varmt klimat.
»»Maskintvättbar.

Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:

EN 420, 388
II
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
KR-Grip™/Nylon
…
…

Lämplig för: Bygg och anläggning | bilindustri | allmän montage | Tillverkning i
miljöer där det finns risk för klämskador och skador från fallande objekt.
			
			

Lagerpall (max 120 cm):

16 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

32 (4/skikt)

			

10.0 Slagskyddshandskar

Kategori:

Längd:

Designskyddad, och skyddas av patent och patentansökningar i flera länder, bland annat USA och Canada.
Internationellt WIPO patent DM/082618.

			

79

Standard:

3543

Skärmotstånd: 5.

Förpackning:

Art:

25-27 cm
36 par (6 per bunt)

115.9006

Hi-Viz™ skyddshandskar med skärskydd 5
Typhoon®-fiber med nitrilbeläggning. Oljebeständiga.

»»Smidiga. Bekväma slitstarka arbetshandskar.
»»Typhoon® ger utmärkt skärskydd nivå 5.
»»Kraftfulla stötskyddande detaljer på handskarnas ovanhand.
»»De stötskyddande detaljerna har utformats för optimala ergonomiska egenskaper.
»»Slitstark sandaktig nitrilbeläggning i handskarnas handflata ger ett utmärkt grepp.
Lämpliga för: Extrema arbetsförhållanden vid olje- och gasborrning, utvinning och
raffinering | Gruvdrift | Demolerings- och rivningsarbete | Riggning |
Tung byggindustri | Verktygshantering etc.
Designskyddad, och skyddas av patent och patentansökningar i flera länder.
Internationellt WIPO patent DM/086865. Australia patent pending.

			

Skärmotstånd: 5.
4543

Ny

+

produkt

Standard:
Kategori:
Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

EN 420, 388
II
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Typhoon®/Nitril
…
…
24-28 cm
36 par (6 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

18 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

30 (6/skikt)

Art:

115.9007

Standard:

EN 420, 388, 374

Slag- och kemikalieskyddshandskar med
skärskydd 4
Skärskydd 4 Para Aramid foder.

»»Laminerad med bekvämt Para Aramid material som ger ett 360° skärskydd 4.
»»Nitrilbeläggningen ger ett omfattande kemikalieskydd.
»»Mycket bra grepp vid hantering av hala och/eller oljiga föremål.
»»Kraftigt slagskydd på handens ovansida.
»»Bred och lång manschett. Handskens längd är 43 cm.
Lämpliga för: Arbete i särskilt utsatta miljöer där man kommer i kontakt med t.ex.
olja, smörjmedel och kemikalier, och har behov av skydd mot slag och skär. T.ex. vid
arbete på oljerigg.
Skärmotstånd: 4.

Kategori:
Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:
Lagerpall (max 120 cm):
Fraktpall (max 240 cm):

3444

AJK
326

2

Art:

III
8 | 9 | 10 | 11
Nitril/Para Aramid
…
…
41 cm
36 par (6 per bunt)
10 kart.
20 (5/skikt)

115.9011

Art. 115.9001

10.0 Slagskyddshandskar
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GRANBERG ®

9000
S E R IE

Kraftfullt
skydd utan att
kompromissa
med komforten!

NÄR DITT ARBETE KRÄVER MER AV DIG
SKA DU KRÄVA MER AV DINA HANDSKAR
Granberg® 9000-serie har skapats med den klara målsättningen att finna bästa möjliga handskydd för arbete i särskilt utsatta
miljöer. Den unika designen och materialsammansättningen ska skydda händerna mot stötar, klämskador, slag och vassa
kanter, utan kompromiss när det gäller komfort och grepp. Synbarhetsfärgerna HiViz™ förstärker säkerheten.
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11.0 Vibrationsdämpande & specialhandskar
Här du finner du ett sortiment för dig som behöver handskydd för specifika
ändamål där du utsätts för t.ex. vibrerande verktyg eller stark värme.

Art. 107.4330
82

ESD-handskar
Belagda med polyuretan.

»»Upplösande effekt för att minimera förekomsten av elektrostatisk
urladdning och stabil när det gäller antistatiska egenskaper.
»»ESD-godkända.
Lämpliga för: Montering inom elektronikindustri | Hantering av fotofilm |
Optisk verksamhet | Laboratorier.

Standard:

EN 420, 388, 1149-1

Kategori:

II

Strl.:

6 | 7 | 8 | 9 | 10

Material:

Nylon/Karbon/PU

Foder:

…

Tjocklek:

…

Längd:

21-24 cm

Förpackning:

144 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

24 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

42 (6/skikt)

100.0850

Art:

4231

EX® vibrationsdämpande arbetshandskar
MacroSkin Pro®-material med ovanhand i Spandex® och kard
borreknäppning. Ofodrade.

»»Minskar risken för HAVS – ”Hand-Arm Vibration Syndrome”.
»»Godkända enligt testet för mekaniska vibrationer och stötar EN ISO 10819:2013.
»»Ger utmärkt skydd vid höga frekvenser, samt skydd över ett brett
spektrum av frekvenser.
»»Lager av speciellt vibrationsdämpande material i handflatan.
»»Bekväma och smidiga.
Lämpliga för: Arbete med bilmaskin, slagborrmaskin, mutterdragare, slipmaskin,
padda (markvibrator), betongsåg och andra vibrerande verktyg.
			

Designskyddad.

			

Internationellt WIPO patent DM/086223.

Standard:

EN 420, 388, EN ISO 10819

Kategori:

II

Strl.:
Material:

8 | 9 | 10 | 11 | 12
MacroSkin Pro®/Spandex®

Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:
Lagerpall (max 120 cm):
Fraktpall (max 240 cm):

2221

ANTI

+

CUT

Ofodrad
…
24 cm
60 par (6 per bunt)
9 kart.
18 (3/skikt)

Art:

107.4330

Standard:

EN 420, 388, 407

Värmebeständiga montagehandskar med
skärmotstånd
Getskinn. Helfodrade med Kevlar®.

»»Mjukt och slitstarkt getskinnsläder som ger utmärkt fingerkänsla.
»»Mycket bekväma med god passform.
»»Getnarv är starkare än oxnarv med hänsyn till tjocklek.
»»Helfodrade med 100 % Kevlar®-foder som skyddar händerna från skärskador.
»»Sömmar av stark Kevlar®-tråd.
Lämpliga för: Byggindustri | Fordonstillverkning |
Olje- och gasindustri | Monteringsarbete.

Kategori:
Strl:
Material:

Getnarv

Foder:

Kevlar®

Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

				Skärmotstånd: 5.
2522

413244

II
8 | 9 | 10 | 11 | 13

…
23-26 cm
72 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

24 (4/skikt)

Art:

113.1023

ESD engångshandskar
Nitrilgummi, puderfria. Färg: svart.

»»Ger hög slitstyrka och elasticitet.
»»Svart färg passar särskilt bra för tatueringskliniker,
polis, begravningsbyråer och vaktbolag.
»»ESD-godkända.
»»Testade och godkända för olika kemikalier.
»»Mikroruggad ytstruktur för optimalt grepp.
»»Vikt 6,2 ± 0,2 g.
»»Innehåller inte silikon.
Lämpliga för: Montering inom elektronikindustri | Hantering av fotofilm | Optisk
verksamhet | Laboratorier | Tatueringsstudios | Polis | Begravningsentreprenörer |
Bevakningsbyråer.

2
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Standard:
Kategori:
Strl:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

EN 420, 374, 455, 1149-1
III
S | M | L | XL | XXL
Nitrilgummi
…
0,32* mm
25 cm
10 boxar (100 per box)

Lagerpall (max 120 cm):

36 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

63 (9/skikt)

Art:

114.880

Flamhämmande skärskyddshandskar
Protector®
Med patenterad neoprenbeläggning.

»»Slitstarka.
»»Flamskyddande och skärbeständigt foder i en blandning av Kevlar®,
aramidfiber, glasfiber and polyestertråd.
»»Neoprenbeläggning säkerställer ett bra torrt grepp och fullgott vått grepp.
»»Certifierad med ASTM F2675 / F2675M - 13 Standard för fastställande
av klassificering av handskyddsprodukter.

Standard: EN 420, 388, 407, ASTM F2675 / F2675M –13
Kategori:

II

Strl:
Material:

8 | 9 | 10 | 11
Glas, Kevlar®/Polyester/Neopren

Foder:
Lämpliga för: Olje- och gasindustri | Gruvdrift | Byggindustri | Metallindustri |
Glashantering.

Tjocklek:
Längd:

Skärmotstånd: 5.

Förpackning:

3543

412210

…
…
24-28 cm
60 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

16 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

32 (4/skikt)

Art:

116.559

Art. 107.4330

11.0 Vibrationsdämpande & specialhandskar
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FÖREBYGG HAVS!
Vet du att 1 av 10 som använder handhållna vibrerande verktyg utvecklar HAVS?
Vet du vilka skador detta kan ge?
Hand-arm Vibrationssyndrom (HAVS) är orsakade
av handhållna vibrerande verktyg.
Detta kan medföra känselbortfall i fingrarna,
muskelsvaghet och smärta.
Smärtorna kan även spridas till axlar och nacke.

HANDSKYDD I
VÄRLDSKLASS!

Art.

107.4330

Slitstarkt
MacroSkin Pro®
material med
silsikontryck
PRODUKT SPECIFIKATION

Mjukt MicroSkin Shield
material

®

ISO 10819-APPROVED
EX® 107.4330 vibrationsdämpande handskar
är godkända enligt ISO 10819:2013
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Vibrationsdämpande
material

Standard:
Kategori:
Strl:
Foder:
Antal/kart:
Lengd:
Material:

EN 388, 420, 10819:2013
II
8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ofodrad
60 par (6 per bunt)
24 cm
MacroSkin Pro®/Spandex®

Cat. II

2221

12.0 Trädgårdshandskar
Trädgårdshandskar är ett viktigt verktyg och skyddar dina
händer från skrubbsår, blåmärken och blåsor.
De bästa trädgårdshandskarna har egenskaper för att
matcha nästan alla uppgifter i trädgården.
Handskarna skall ge komfort, passform, hållbarhet och skydd.

Art. 108.0540

För
barn

+
Lek- och arbetshandskar för barn

Standard:

Belagda med mjuk latex.

Kategori:

»»Mjuka, smidiga och bekväma.
»»Ovanhand i nylon med ventilerande egenskaper för extra komfort.
Lämpliga för: Lek i sandlådan, på lekplatser och när barnet greppar olika
lekredskap eller verktyg.

Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:

Nylon/Naturlatex
…
…
18-19 cm
144 par (12 per bunt)
18 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

30 (6/skikt)

108.0111

+
Lek- och arbetshandskar för barn

Standard:

Belagda med mjuk latex.

Kategori:

»»Mjuka, smidiga och bekväma.
»»Ovanhand i nylon med ventilerande egenskaper för extra komfort.
Lämpliga för: Lek i sandlådan, på lekplatser och när barnet greppar olika
lekredskap eller verktyg.

Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Längd:
Förpackning:
Lagerpall (max 120 cm):
Fraktpall (max 240 cm):
Art:

Trädgårdshandskar
Belagda med mjuk latex.

»»Mjuka, smidiga och bekväma.
»»Ger ett bra grepp och utmärkt fingerkänsla.
»»Ovanhand i nylon med ventilerande egenskaper för extra komfort.

Trädgårdshandskar
Belagda med mjuk latex.

»»Mjuka, smidiga och bekväma.
»»Ger ett bra grepp och utmärkt fingerkänsla.
»»Ovanhand i nylon med ventilerande egenskaper för extra komfort.

…
…
18-19 cm
144 par (12 per bunt)
18 kart.
30 (6/skikt)

108.0112

II

Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:

S|M|L
Nylon/Naturlatex
…
…
21-22 cm
144 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

18 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

30 (6/skikt)

Art:

Standard:
Kategori:
Strl.:
Material:
Foder:
Tjocklek:
Förpackning:

12.0 Trädgårdshandskar

Nylon/Naturlatex

EN 420, 388

Längd:

3131

…
S|M

Kategori:

Förpackning:

3131

…

Standard:

Längd:

87

…
S|M

Lagerpall (max 120 cm):
Art:

För
barn

…

108.0530

EN 420, 388
II
S|M
Nylon/Naturlatex
…
…
21-22 cm
144 par (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

18 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

30 (6/skikt)

Art:

108.0540

13.0 Skyddsoveraller
Arbetar du med sanering, tillbringar din arbetsdag i
en brandfarlig miljö eller med skadliga kemikalier?
Våra engångsoveraller tillgodoser de flesta behov.

Art. xxx.xxxx

Engångsskyddsoverall
Nonwoven polypropen.

»»Overallen skyddar användarens kläder.
»»Material med ventilerande egenskaper minskar risken för irritationer som
kan uppstå på grund av värme.
»»Bekväm modell som ger stor rörelseförmåga.
»»Resår i ärmar, vid anklar och midja för bästa möjliga passform och säkerhet.
»»Passar för direktkontakt med alla typer av livsmedel.assform och säkerhet.
»»Passar för direktkontakt med alla typer av livsmedel.
Lämplig för: Städ | Godshantering | Enklare göromål.

Standard:

EN 1186

Kategori:

…

Strl:

L | XL | XXL | XXXL

Material:

Polypropylen

Färg:

Vit

Förpackning:

40 st.

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

24 (4/skikt)

210.0095

Art:

Skyddsoverall
Typ 5 och 6, antistatisk.

»»Tillverkad i ett lätt och hållbart material.
»»3-delad huva för optimal passform vid användning
av andningsmask och skyddsglasögon.
»»Optimal passform och elastisk resår i midja.
»»Resår runt handleder och vrister.
»»Förstärkt gren.
»»Materialet andas och transporterar fukt.
»»Silikonfri.
Lämplig för: Asbesthantering | Fordonsindustri | Anläggning |
Allmän spraymålning | Avfallshantering.

Standard:

EN 1073-2, 1149-5, 13034, 13982-1

Kategori:

III

Strl:

S | M | L | XL | XXL | XXXL

Material:

SMS

Färg:

Vit

Förpackning:

50 st.

Lagerpall (max 120 cm):

kart.

Fraktpall (max 240 cm):

(/skikt)

210.1510

Art:
Type 5

Type 6

EN 1149-5

EN 1073-2

Skyddsoverall
Typ 5 och 6, antistatisk.

»»Tillverkad i ett lätt och hållbart material.
»»3-delad huva för optimal passform vid användning
av andningsmask och skyddsglasögon.
»»Optimal passform och elastisk resår i midja.
»»Resår runt handleder och vrister.
»»Förstärkt gren.
»»Materialet andas och transporterar fukt.
»»Silikonfri.
Lämplig för: Asbesthantering | Fordonsindustri | Anläggning |
Allmän spraymålning | Avfallshantering.

Standard:

EN 1073-2, 13034, 13982-1

Kategori:
Strl:

III
S | M | L | XL | XXL | XXXL

Material:

SMS

Färg:

Blå

Förpackning:

50 st.

Lagerpall (max 120 cm):

kart.

Fraktpall (max 240 cm):

(/skikt)

210.1510B

Art:
Type 5

Type 6

EN 1073-2

Skyddsoverall
Typ 5 och 6, antistatisk och skydd mot radioaktivt damm.

»»Penetrationsmotstånd mot kemisk vätska (EN 6530) och blod (ASTM F1670) på framsida.
»»Tillverkad i ett lätt material som andas.
»»3-delad huva för optimal passform vid användning av andningsmask och skyddsglasögon.
»»Stormklaff över blixtlås för extra säkerhet.
»»Optimerad passform och elastisk resår i midja.
»»Resår runt handleder och vrister.
»»Förstärkt gren.
»»Materialet andas och transporterar fukt.
»»Silikonfri.
Lämplig för: Lantbruk | Bilindustri | Farligt avfall | Sprutlackering | Tryckeri.

Standard:
Kategori:
Strl:
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Type 6

EN 1149-5

EN 1073-2

III
S | M | L | XL | XXL | XXXL

Material:
Färg:
Förpackning:

Polyolefin
Vit
50 st.

Lagerpall (max 120 cm):

kart.

Fraktpall (max 240 cm):

(/skikt)

Art:
Type 5

EN 1073-2, 1149-5, 13034,
13982-1, ASTM F1670

210.2010

Kemikalieskyddsoverall
Typ 3, 4 och 5, antistatisk och skydd mot
radioaktivt damm och smittämnen.

»»Ger hög resistens mot en rad kemikalier.
»»Klass 6, ISO 16603, penetrationsmotstånd mot blod och kroppsvätskor.
»»Klass 6, ISO 16604, penetrationsmotstånd mot blodburna smittämnen.
»»3-delad huva för optimal passform vid användning av andningsmask och skyddsglasögon.
»»Dubbelt lager av limmad stormklaff och hakband för extra skydd.
»»Tejpade sömmar.
»»Optimerad passform och elastisk resår i midja.
»»Resår runt handleder och vrister.
»»Förstärkt gren.
»»Silikonfri.

Standard:

EN 1073-2, 1149-5, 13982-1,
14126, 14605-3, 14605-4

Kategori:
Strl:

III
S | M | L | XL | XXL | XXXL

Material:

Barriärfilm

Färg:

Gul

Förpackning:

12 st.

Lagerpall (max 120 cm):

kart.

Fraktpall (max 240 cm):

(/skikt)

210.3010

Art:
Type 3-B

Type 4-B

Type 5-B

EN 1149-5

EN 1073-2

EN 14126

Gällande Europeiska ”Typer” av kemikalieskyddskläder
SYMBOL

HÖJD

EN “TYPER”

EN 14605 “Type 3”

Vätsketät overall. Skyddsoverall som kan skydda mot starka och direkta kemikaliestrålar.

EN 14605 “Type 4”

Overall för vätskespray. Skyddsoverall som skyddar mot mättade flytande kemikalier.

BRÖST/BREDD

EN ISO 13982-1 “Type 5” Overall för luftburna partiklar. Skyddsoverall som skyddar mot luftburna partiklar.
EN 13034 “Type 6”

Overall för reducerat spray. Skyddsoverall med begränsat skydd mot stänk av flytande kemikalier.

Ytterligare standard
SYMBOL

STANDARD

DEFINITION

EN 1073-2

Skyddsoverall mot förorening av radioaktiva partiklar. Ger inte skydd mot joniserande strålning.

EN 14126

Skyddsoverall mot smittämnen (”Typ” märkt med -B (ex. Typ #-B) visar godkännande enligt den Europeiska standarden).

EN 1149-5

Skyddsoverall med elekrostatiska egenskaper. Säkerställ alltid att användaren är ordentligt jordad.

Uppnådd standard

Storlek

Bröst (cm)

Höjd (cm)

S

84-92

162-170

M

92-100

170-176

L

100-108

176-182

XL

108-116

182-188

2XL

116-124

188-194

3XL

124-132

194-200

1510

Storlek enligt EN 340 anges i ovan tabell.
EN 1149-5

EN 1073-2

1510B

EN ISO 13982-1 Type 5 EN 13034 Type 6

EN ISO 13982-1 Type 5 EN 13034 Type 6

EN 1073-2

2010

ASTM F1670
(Endast framsida)
EN 1149-5

EN 1073-2

EN 1149-5

EN 1073-2

3010

EN ISO 13982-1 Type 5 EN 13034 Type 6

EN 14605 Type 3

EN 14605 Type 4 EN ISO 13982-1 Type 5

13.0 Skyddsoveraller

EN 14126
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1510
Materialets fysiska förmåga

Testmetod

1510B

Resultat

Klass

Resultat

2010
Klass

Resultat

Klass

3010
Resultat

Framsida
Nötningsmotstånd
Sprickmotstånd
Trapetsformat rivmotstånd
Sträckstyrka

>100 cycles Klass 2 av 6

>100

cycles Klass 2 av 6

>10

EN ISO 7854 B >40,000 cycles Klass 5 (1) av 6

> 40,000

cycles Klass 5 (1) av 6

> 40,000

EN 530
MD

(1)

EN ISO 9073-4

>40N

CD
MD

>10N
EN ISO 13934-1

>100N

CD

>30N

Antändningsmotstånd

EN 13274-4

Punkteringsmotstånd

EN 863

Sömstyrka
pH värde
Elektrostatiska egenskaper

Materialets kemiska egenskaper

Klass 1 av 6
Klass 1 av 6

(1)

> 40N
>10N
>100N
> 30N

Pass
>5N Klass 1 av 6
(2)

EN ISO 13935-2

>75N Klass 3 av 6

EN ISO 3071

Godkänd

EN 1149-5

Godkänd

Klass 1 av 6
Klass 1 av 6

Klass

Resultat

Baksida

cycles Klass 1

av 6

>10

cycles Klass 1 (1) av 6

>100

cycles Klass 2 (1) av 6

cycles Klass 5 (1) av 6

>15,000

cycles Klass 4 (1) av 6

>1,000

cycles Klass 1 (1) av 6

> 40N
>20N
> 30N
>100N

(1)

Klass 2 av 6
Klass 1 av 6

>20N
>20N
> 60N
> 30N

Klass 2 av 6
Klass 1 av 6

> 40N
> 40N
>100N
> 60N

Pass

Klass 3 av 6
Klass 2 av 6
Pass

> 5N

Klass 1 av 6

> 5N

>75N

Klass 3 av 6

>75N

(2)

Klass

Godkänd

Klass 1

(2)

av 6

Klass 3 av 6

> 5N
>75N

Klass 1

(2)

av 6

Klass 3 av 6

> 5N

Klass 1 (2) av 6

>75N

Klass 3 av 6

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Godkänd (3)

Godkänd (3)

Godkänd

Testmetod

Penetration

Avvisning

Penetration

Avvisning

Penetration

Avvisning

Penetration

Avvisning

Penetration

Avvisning

Svavelsyra 30%

EN ISO 6530

Klass 3 av 3

Klass 3 av 3

Klass 3 av 3

Klass 3 av 3

Klass 3 av 3

Klass 3 av 3

Klass 3 av 3

Klass 3 av 3

Klass 3 av 3

Klass 3 av 3

Natriumhydroxid 10%

EN ISO 6530

Klass 3 av 3

Klass 3 av 3

Klass 3 av 3

Klass 3 av 3

Klass 3 av 3

Klass 3 av 3

Klass 3 av 3

Klass 3 av 3

Klass 3 av 3

Klass 3 av 3

o-Xylene

EN ISO 6530

Klass 3 av 3

Klass 2 av 3

1-Butanol

EN ISO 6530

Klass 3 av 3

Klass 2 av 3

Resultat

Klass

Kemikaliemotstånd

Skyddsoverallens testprestanda

Klass

Klass

Resultat

Klass

Resultat

Klass

Typ 3: Vätskestråletest

EN 14605:2005 + A1:2009 +
EN ISO 17491-3:2008

Godkänd

Typ 4: Spraytest

EN 14605:2005 + A1:2009 +
EN ISO 17491-4:2008 Metod B

Godkänd

Typ 5: Partikeltest

EN ISO 13982-1
(&2):2004+A1:2010

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Typ 6: Radioaktiva partiklar

EN 13034:2005 + A1:2009 +
EN ISO 17491-4:2008 Metod A

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Radioaktiva partiklar

EN 1073-2:2002

Klass 1 (4)

Klass 1 (4)

Klass 1 (4)

Klass 1 (4)

Skyddsbarriär mot smittämnen:

EN 14126:2003

Penetrationsmotstånd mot
blod/vätskor under tryck

ISO 16603:2004

Godkänd för
20kPa

Klass 6 av 6

Penetreringsmotstånd mot
blodburna patogener

ISO 16604:2004

Godkänd för
20kPa

Klass 6 av 6

Penetreringsmotstånd mot vår bakterie
(mekanisk kontakt)

EN ISO 22610:2006

Ingen penetration
Klass 6 av 6
(upp till 75 min)

Motstånd mot biologiskt
kontaminerade aerosoler

ISO/DIS 22611:2003

Ingen penetration Klass 3 av 3

Motstånd mot mikrobiell penetration

EN ISO 22612:2005

Ingen penetration Klass 3 av 3

Betecknar visuell slutpunkt.
Undantag: EN1073-2:2002 4.2 kräver klass 2.
3)
Baksida.
4)
EN1073-2 4,2 kräver punkteringsmotstånd klass 2. Skyddsoverallen uppnår klass 1.
1)

2)
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Resultat

13.0 Skyddsoveraller

Godkänd

Klass 1 (4)

14.0 Engångskläder
Här finner du ett brett sortiment av engångsartiklar,
bl.a. mössor och skoskydd.

Besöksset

Munskydd

Set i flera delar.

Nonwoven polypropen.

Innehåller:

»»1 st. besöksrock. Tillverkad i PE-plast.
»»2 st. skoöverdrag. Tillverkad i CPE-plast.
»»1 st. mössa. Tillverkad av fiberduk av polypropen.
»»1 st. munskydd. Tillverkad av fiberduk av
polypropen.

Strl:

One size

Material:

…

Material:

Vit/Blå

Färg:

Förpackning:

200 st.

Förpackning:

One size
Nonwoven (Fiberduk)
Ljusblå
1 000 st. (20 förp. à 50)

Lagerpall (max 120 cm):

6

Lagerpall (max 120 cm):

20

Fraktpall (max 240 cm):

12 (3/skikt)

Fraktpall (max 240 cm):

40 (4/skikt)

210.0010

Art

210.0020

Engångsförkläde

Engångsförkläde

LDPE, 40 my, 150 cm.

LDPE, 40 my, 150 cm.

»»Perforerad rivkant och hål för upphängning.
»»Tjocklek: 40 my.
»»100 % ren plast.
»»Passar för direktkontakt med alla typer
av livsmedel.

»»Perforerad rivkant och hål för upphängning.
»»Tjocklek: 40 my.
»»100 % ren plast.
»»Passar för direktkontakt med alla typer
av livsmedel.

Strl:

Strl:

90x150 cm

Material:

LDPE

Färg:
Förpackning:

Vit
250 st. (5-pack à 50)

90x150 cm

Material:

LDPE

Färg:
Förpackning:

Blå
250 st. (5-pack à 50)

Lagerpall (max 120 cm):

36

Lagerpall (max 120 cm):

36

Fraktpall (max 240 cm):

60 (6/skikt)

Fraktpall (max 240 cm):

60 (6/skikt)

Art

210.0032

Art

210.0032-1

Engångsförkläde

Engångsförkläde

LDPE, 40 my, 160 cm.

LDPE, 40 my, 160 cm.

»»Perforerad rivkant och hål för upphängning.
»»Tjocklek: 40 my.
»»100 % ren plast.
»»Passar för direktkontakt med alla typer av
livsmedel.

»»Perforerad rivkant och hål för upphängning.
»»Tjocklek: 40 my.
»»100 % ren plast.
»»Passar för direktkontakt med alla typer av
livsmedel.

Strl:

Strl:

90x160 cm

Material:

LDPE

Färg:
Förpackning:

Vit
250 st. (5-pack à 50)

90x160 cm

Material:

LDPE

Färg:
Förpackning:

Blå
250 st. (5-pack à 50)

Lagerpall (max 120 cm):

36

Lagerpall (max 120 cm):

36

Fraktpall (max 240 cm):

60 (6/skikt)

Fraktpall (max 240 cm):

60 (6/skikt)

Art

210.0033

Art

210.0033-1

Engångsförkläde

Engångsförkläde

LDPE, 40 my, 130 cm.

LDPE, 40 my, 130 cm.

»»Perforerad rivkant och hål för upphängning.
»»Tjocklek: 40 my.
»»100 % ren plast.
»»Passar för direktkontakt med alla typer av
livsmedel.

»»Perforerad rivkant och hål för upphängning.
»»Tjocklek: 40 my.
»»100 % ren plast.
»»Passar för direktkontakt med alla typer av
livsmedel.

Strl:

Strl:

Material:
Färg:
Förpackning:
Lagerpall (max 120 cm):
Fraktpall (max 240 cm):
Art
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Strl:

Färg:

Art
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»»Med flera skikt. Material i tre skikt
med mjukt, elastiskt band till öronen.
»»Latexfri.
»»99 % partikelfiltrering.

90x130 cm
LDPE
Vit
250 st. (5-pack à 50)

Material:
Färg:
Förpackning:

36

Lagerpall (max 120 cm):

60 (6/skikt)

Fraktpall (max 240 cm):

210.0034

Art

90x130 cm
LDPE
Blå
250 st. (5-pack à 50)
36
60 (6/skikt)

210.0034-1

Keps/Skärmmössa
”Snood-cap”

Keps/Skärmmössa
”Snood-cap”

Nonwoven polypropen.

Nonwoven polypropen.

»»Bekväm att ha på sig.
Tillverkad av mjuk polypropenfiber.
»»Hygienisk. Elastiskt hårnät som
täcker håret till 100 %.

»»Bekväm att ha på sig.
Tillverkad av mjuk polypropenfiber.
»»Hygienisk. Elastiskt hårnät som
täcker håret till 100 %.

Strl:

Strl:

Material:

One size
Nonwoven (Fiberduk)

Färg:
Förpackning:

Vit
1 000 st. (10 påsar à 100)

One size
Nonwoven (Fiberduk)

Färg:
Förpackning:

Blå
1 000 st. (10 påsar à 100)

Lagerpall (max 120 cm):

12

Lagerpall (max 120 cm):

12

Fraktpall (max 240 cm):

24 (4/skikt)

Fraktpall (max 240 cm):

24 (4/skikt)

Art

210.0040

Art

210.0040B

Keps/Skärmmössa
”Snood-cap”

Keps/Skärmmössa
”Snood-cap”

Nonwoven polypropen.

Nonwoven polypropen.

»»Bekväm att ha på sig.
Tillverkad av mjuk polypropenfiber.
»»Hygienisk. Elastiskt hårnät som
täcker håret till 100 %.

»»Bekväm att ha på sig.
Tillverkad av mjuk polypropenfiber.
»»Hygienisk. Elastiskt hårnät som
täcker håret till 100 %.

Strl:

Strl:

Material:

One size
Nonwoven (Fiberduk)

Färg:
Förpackning:

Grön
1 000 st. (10 påsar à 100)

Material:

One size
Nonwoven (Fiberduk)

Färg:
Förpackning:

Röd
1 000 st. (10 påsar à 100)

Lagerpall (max 120 cm):

12

Lagerpall (max 120 cm):

12

Fraktpall (max 240 cm):

24 (4/skikt)

Fraktpall (max 240 cm):

24 (4/skikt)

Art

210.0040G

Art

210.0040R

Mössa/Mob Cap

Mössa/Mob Cap

Med elastisk resårkant.

Med elastisk resårkant.

»»Bekväm att ha på sig. Tillverkad av mjuk
polypropenfiber med elastisk kant runt
hela mössan.
»»Hygienisk. Elastiskt hårnät som täcker
håret till 100 %.
»»Dubbel resår för extra komfort (latexfri).

»»Bekväm att ha på sig. Tillverkad av mjuk
polypropenfiber med elastisk kant runt
hela mössan.
»»Hygienisk. Elastiskt hårnät som täcker
håret till 100 %.
»»Dubbel resår för extra komfort (latexfri).

Strl:

Strl:

Material:

One size
Nonwoven (Fiberduk)

Färg:
Förpackning:

Vit
1 000 st. (10 påsar à 100)

Material:

One size
Nonwoven (Fiberduk)

Färg:
Förpackning:

Blå
1 000 st. (10 påsar à 100)

Lagerpall (max 120 cm):

25

Lagerpall (max 120 cm):

25

Fraktpall (max 240 cm):

40 (5/skikt)

Fraktpall (max 240 cm):

40 (5/skikt)

Art

210.0045

Art

210.0045B

Mössa/Mob Cap

Mössa/Mob Cap

Med elastisk resårkant.

Med elastisk resårkant.

»»Bekväm att ha på sig. Tillverkad av mjuk
polypropenfiber med elastisk kant runt
hela mössan.
»»Hygienisk. Elastiskt hårnät som täcker
håret till 100 %.
»»Dubbel resår för extra komfort (latexfri).

»»Bekväm att ha på sig. Tillverkad av mjuk
polypropenfiber med elastisk kant runt
hela mössan.
»»Hygienisk. Elastiskt hårnät som täcker
håret till 100 %.
»»Dubbel resår för extra komfort (latexfri).

Strl:

Strl:

Material:
Färg:
Förpackning:
Lagerpall (max 120 cm):
Fraktpall (max 240 cm):
Art
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Material:

One size
Nonwoven (Fiberduk)
Grön
1 000 st. (10 påsar à 100)

Material:
Färg:
Förpackning:

25

Lagerpall (max 120 cm):

40 (5/skikt)

Fraktpall (max 240 cm):

210.0045G

Art

One size
Nonwoven (Fiberduk)
Röd
1 000 st. (10 påsar à 100)
25
40 (5/skikt)

210.0045R
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Skärmmössa / Peaked cap

Skärmmössa / Peaked cap

Nonwoven polypropen.

Nonwoven polypropen.

»»Bekväm att ha på sig. Tillverkad av mjuk
polypropenfiber med skärm i nonwoven.
»»Hygienisk. Elastiskt hårnät som täcker
håret till 100 %.
»»Dubbel resår för extra komfort (latexfri).

»»Bekväm att ha på sig. Tillverkad av mjuk
polypropenfiber med skärm i nonwoven.
»»Hygienisk. Elastiskt hårnät som täcker
håret till 100 %.
»»Dubbel resår för extra komfort (latexfri).

Strl:

Strl:

One size

Material:

Nonwoven (Fiberduk)

Färg:

Vit

Förpackning:

1 000 st. (10 påsar à 100)

Färg:

Blå

Förpackning:

1 000 st. (10 påsar à 100)

16

Lagerpall (max 120 cm):

16

Fraktpall (max 240 cm):

32 (4/skikt)

Fraktpall (max 240 cm):

32 (4/skikt)

210.0050

210.0050B

Art

Skärmmössa / Peaked cap

Skärmmössa / Peaked cap

Nonwoven polypropen.

Nonwoven polypropen.

»»Bekväm att ha på sig. Tillverkad av mjuk
polypropenfiber med skärm i nonwoven.
»»Hygienisk. Elastiskt hårnät som täcker
håret till 100 %.
»»Dubbel resår för extra komfort (latexfri).

»»Bekväm att ha på sig. Tillverkad av mjuk
polypropenfiber med skärm i nonwoven.
»»Hygienisk. Elastiskt hårnät som täcker
håret till 100 %.
»»Dubbel resår för extra komfort (latexfri).

Strl:

Strl:

One size

Material:

Nonwoven (Fiberduk)

Färg:

Grön

Förpackning:

1 000 st. (10 påsar à 100)

One size

Material:

Nonwoven (Fiberduk)

Färg:

Röd

Förpackning:

1 000 st. (10 påsar à 100)

Lagerpall (max 120 cm):

16

Lagerpall (max 120 cm):

16

Fraktpall (max 240 cm):

32 (4/skikt)

Fraktpall (max 240 cm):

32 (4/skikt)

210.0050G

Art

210.0050R

Art

Skoöverdrag, standard

Skoöverdrag, standard

CPE-plast, 16”.

CPE-plast, 18”.

»»Tjocklek: 30 my.
»»Vikt: 4,2 g/st.

»»Tjocklek: 30 my.
»»Vikt: 4,1 g/st.

Finns även tillgänglig i 36 my tjocklek,
4,4 gram. Art. 210.0060.

Strl:

CPE-plast

Färg:
Förpackning:

Finns även tillgänglig i 36 my tjocklek,
4,8 gram. Art. 210.0061.

16”

Material:

Blå
2 000 st. (100 x 20 påsar)

Strl:

18”

Material:

CPE-plast

Färg:
Förpackning:

Blå
2 000 st. (100 x 20 påsar)

Lagerpall (max 120 cm):

12

Lagerpall (max 120 cm):

12

Fraktpall (max 240 cm):

24 (6/skikt)

Fraktpall (max 240 cm):

24 (6/skikt)

210.0060S

Art

Skoöverdrag,
dubbel tjocklek

CPE-plast, 16 tum.

»»Tjocklek: 65 my.

»»Tjocklek: 65 my.
»»Vikt: 8 g/st.

Strl:
Material:
Färg:
Förpackning:
Lagerpall (max 120 cm):
Fraktpall (max 240 cm):
Art

210.0061S

Art

Stövelöverdrag

CPE-plast, 16 tum.
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Nonwoven (Fiberduk)

Lagerpall (max 120 cm):
Art
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One size

Material:

16”
CPE-plast
Vit
1 000 st. (50 x 20 påsar)

Strl:
Material:
Färg:
Förpackning:

12

Lagerpall (max 120 cm):

24 (6/skikt)

Fraktpall (max 240 cm):

210.0062

Art

16”
CPE-plast
Vit
500 st. (20 x 25 påsar)
8
16 (4/skikt)

210.0063

Skoöverdrag,
kraftigt material

Skyddsärmar i plast
Polyetenfiber, 43 cm, 16 my.

Grön CPE-plast, 17 tum.

»»Smidiga.
»»Elastisk tillslutning i
öppning och vid handled.

»»Kraftig kvalitet, 65 my.
»»Vikt: 14,5 g/st.

Strl:

17”

Material:

CPE-plast

Färg:

Grön

Förpackning:

500 st. (100x5 påsar)

43 cm

Material:

PE

Färg:

Vit

Förpackning:

1 000 st. (10 påsar à 100)

Lagerpall (max 120 cm):

16

Lagerpall (max 120 cm):

54

Fraktpall (max 240 cm):

28 (4/skikt)

Fraktpall (max 240 cm):

90 (9/skikt)

210.0064

Art

210.0070

Art

Skyddsärmar i plast

Skyddsärmar i plast

Polyetenfiber, 43 cm, 16 my.

Polyetenfiber, 60 cm, 16 my.

»»Smidiga.
»»Elastisk tillslutning i
öppning och vid handled.

Strl:

»»Smidiga.
»»Elastisk tillslutning i
öppning och vid handled.

43 cm

Strl:

60 cm

Material:

PE

Material:

PE

Färg:

Blå

Färg:

Blå

Förpackning:

1 000 st. (10 påsar à 100)

Förpackning:

1000 st. (10-pack à 100)

Lagerpall (max 120 cm):

54

Lagerpall (max 120 cm):

24

Fraktpall (max 240 cm):

90 (9/skikt)

Fraktpall (max 240 cm):

48 (6/skikt)

Art

210.0071

Art

210.0072

Besöksrock

Engångsrock i plast

PE-plast. Knälång.

CPE-plast.

»»Bekväm modell som ger stor rörelseförmåga.
»»Knäppning fram.

»»Elastisk tillslutning vid handled.
»»Tjocklek: 30 my.

Strl:

Strl:

One size

Material:

PE

Material:

Färg:

Vit

Färg:

Förpackning:

240 st. (12 x 20 påsar)

Förpackning:

150x205 cm
CPE-plast
Blå
75 st. (15x5 påsar)

Lagerpall (max 120 cm):

12

Lagerpall (max 120 cm):

25

Fraktpall (max 240 cm):

24 (6/skikt)

Fraktpall (max 240 cm):

55 (5/skikt)

Art

210.0080

Besöksrock

Art

»»Bekväm modell som ger stor rörelseförmåga.
»»Elastiska manschetter maximerar passformen.
»»Tillverkad av nonwoven (fiberduk) i polypropen.
Knäppning med tryckknappar fram.

Med ventil.

Strl:

Strl:

Material:
Färg:
Förpackning:
Lagerpall (max 120 cm):
Fraktpall (max 240 cm):
Art

210.0085

Andningsmask mot
damm P2

Nonwoven polypropen. Knälång.
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Strl:

One size
Nonwoven (Fiberduk)
Vit
100 st.

»»Mycket låg vikt (endast 16,7 g ± 0.5 g).

Underhållsfri.
»»Enkel att ta på sig och bekväm att använda.
»»Justerbar näsklämma och mjuk skumpackning.
»»Tillverkad enligt standard EN 149:2009.

Material:
Färg:
Förpackning:

12

Lagerpall (max 120 cm):

20 (4/skikt)

Fraktpall (max 240 cm):

210.0090

Art

One size
Polypropylen
Vit
20 boxar (10 per box)
15
25 (5/skikt)

210.1012
96

›› H u r

skulle dit t arbete påverkas
o m d i n a h ä n d e r b l e v s k a d a d e?
Din förmåga att leva ett normalt liv och att arbeta för att försörja dig beror ofta till stor del på om du har friska och väl fungerande
händer. Så varför missbrukar vi då så ofta våra händer genom att utsätta dem för onödiga risker som kan medföra skador?
Borde vi inte respektera och ta hand om dessa värdefulla och oersättliga precisionsverktyg som de faktiskt är?
Dagens moderna teknik har mycket att skryta med, men den har ännu inte lyckats fullända en process som kan kopiera och
ersätta våra händer. Du har blivit tilldelad endast ett par händer - missbruka dem inte!
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15.0 Diverse produkter
Här finns våra användbara komplementprodukter.
Allt från raggsockor och rengöringsservetter till dispensers.

Art. 904.2000 + 904.2010

Handskklämma, hällfäste

»»Med patenterad säkerhetsdesign.
»»Fäst i hällor eller kläder.

Standard:
Kategori:
Strl:
Material:
Färg:
Förpackning:

…
…
13,5 x 3,5 cm
Plast
Blå
1 st.

Lagerpall (max 120 cm):

kart.

Fraktpall (max 240 cm):

(/skikt)

Art:

004.0020

Handssklämma, bältesclip

»»Patenterad säkerhetsdesign.
»»Fäst i bälte.

Standard:

…

Kategori:

…

Strl:
Material:
Färg:
Förpackning:

10,5 x 3,5 cm
Plast
Blå
1 st.

Lagerpall (max 120 cm):

kart.

Fraktpall (max 240 cm):

(/skikt)

Art:

004.0021

Värmereflekterande, aluminiserande handskydd
Handskydd

»»Förlänger handskars livslängd avsevärt.
»»Rekommnderas att användas tillsammams med Granberg svetshandskar.
»»Ger flammotstånd (EN 15025:2003).
»»Reflekterar värme och står emot svetsgnistor.
»»Försedda med Kevlarfoder för ytterligare skydd.
Lämplig för: Svets.

Standard:
Kategori:
Strl:
Material:
Färg:
Förpackning:

EN ISO 15025
…
One size
Oxnarv/Kevlar®
Silver
72 st. (12 per bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

kart.

Fraktpall (max 240 cm):

(/skikt)

Art:

004.1692

Sockor
Norskt ylle.

»»78 % ull, 20 % polyamid, 2 % lycra.
»»Normal längd.

Standard:
Kategori:
Strl:
Material:
Färg:
Förpackning:
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…
36-40 | 40-43 | 44-47
Ull, Polyamid, Lycra®
Grå
120 par

Lagerpall (max 120 cm):

4 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

12 (4/skikt)

Art:
99

…

211.630

Dispenser för engångshandskar
Plexiglas.

»»Allsidig. Passar till de flesta förpackningar med engångshandskar.
»»Längd: 25 cm. Höjd: 13 cm. Djup: 8 cm.

Standard:
Kategori:
Strl:
Material:
Färg:
Förpackning:

…
…
25x13x8 cm
Plexiglas
Transparent
2 st.

Lagerpall (max 120 cm):

24 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

40 (8/skikt)

Art:

904.1000

Dispenser för engångshandskar
Kraftigt plexiglas.

»»Passar till våra 200-pack och 300-pack engångshandskar,
såsom art. 114.624 and 114.626.
»»Längd 25 cm. Höjd: 13 cm. Djup: 10 cm.

Standard:

…

Kategori:

…

Strl:
Material:
Färg:
Förpackning:

25 x 14 x 10 cm
Plexiglas
Transparent
2 st.

Lagerpall (max 120 cm):

18 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

30 (6/skikt)

Art:

904.1300

Dispenser för engångshandskar
Kraftigt plexiglas.

»»Passar till våra engångshandskar, såsom art. 111.0092 and 111.0094.
»»Längd 26,5 cm. Höjd: 114,5 cm. Djup: 6 cm.

Standard:
Kategori:
Strl:
Material:
Färg:
Förpackning:

…
…
25,6 x 14,5 x 6 cm
Plexiglas
Transparent
2 st.

Lagerpall (max 120 cm):

24 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

48 (8/skikt)

Art:

904.1400

Engångshandskar finns på sidan 44.
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100

Automatisk skoöverdragsmaskin
Enkel mekanisk konstruktion. Fungerar utan ström eller batteri.

»»Automatisk påförsel av skoöverdraget utan att användaren behöver böja sig ner.
»»En bunt med 110 skoöverdrag kan enkelt placeras i magasinet på ett par sekunder.
»»Utan ström kan maskinen placeras vart som helst.
»»Med den enkla mekaniska konstruktionen uppstår sällan problem.
»»Gör renhållningen betydligt enklare och mindre kostsam.

Standard:

…

Kategori:

…

Strl:
Material:

Lämplig för: Sjukhus | Oljeriggar | Fabriker | Laboratorier | Kontor | Datorrum, etc.

Färg:
Förpackning:

…
Plast
Vit
1 st.

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

21 (3/skikt)

Art:

904.2000

Skoöverdrag
Samlade i buntar för att användas i automatisk skoöverdrags
maskin.

»»Buntar på 110 skoöverdrag för skoöverdragsmaskiner (art.nr. 904.2000).
»»Tjocklek: 35 my.

Standard:

…

Kategori:

…

Strl:
Material:
Färg:
Förpackning:

15.0 Diverse produkter

Blå
3300 st. (110x30)

Lagerpall (max 120 cm):

3 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

7 (2/skikt)

Art:
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18”
CPE-plast

904.2010

›› Massor av siffror och symboler!
Men vad betyder de?

För att få kalla sina produkter för säkerhetsutrustning måste man uppfylla vissa kriterier. En av dem är
att se till att produkterna är märkta enligt den CE och EN standard som den testats och godkänts för.
Dessa bokstäver och siffror verka lite förvirrande. Så låt oss försöka förklara dem med ett par exempel. Önskar du
ännu mer information dessa reglementen kan du läsa mer om dem på s. 97.

Artikel nummer
Varumärkeslogotyp
Storlek
CE godkännande
Klassificerings kategori II
EN388 godkännande inkl. testresultat 4.1.2.1.
OEKO TEX godkännande

Standards

Artikel nummer
Varumärkeslogotyp
Storlek
CE godkännande och klassificerings kategori III
CE-certifierande testlaboratorie (Notified body)
EN388 godkännande inkl. testresultat 3.0.0.1.
EN374-3 godkännande inkl. testresultat BFGHJ 56346
EN374-2 godkännande

EN		
CE			
			

Europeisk standard.
Försäkran om att produkten uppfyller kraven i gällande EG-direktiv.
4 siffriga nummer skrivet intill CE-märkningen anger den testande och attesterande myndigheten.

Kategori I Mindre krav på skydd.
Kategori II Skydd krävs; exempelvis mot mekanisk risk.
Kategori III Skydd mot allvarliga skador och dödlig fara; exempelvis skador orsakade av kemikalier.
			

Oeko Tex®

Confidence in textiles - Textilier som testats för skadliga ämnen

Vi arbetar konstant med att förbättra våra produkter. På grund av detta rekommenderar vi alltid ett besök
på hemsidan för att vara säker på att få korrekt och uppdaterad säkerhetsinformation för de produkter du är
intresserad av.

Piktogram för aktuella standarder
EN 420

Allmänna krav. Se instruktioner för användning.

EN 388

Skydd mot mekanisk risk.

EN 374

Skydd mot kemisk risk. (Begränsat skydd).

EN 374

Skydd mot kemisk risk. (Fullt skydd).

EN 374

Skydd mot bakteriologisk risk.

EN 407

Skydd mot termisk risk.

EN 455

Medical gloves for single use.

Food Safe Den internationella symbolen för matsäkert material.

Europeiska standarder
Allmänna krav

Piktogram för aktuella standarder

Alla skyddshandskar måste uppfylla standarden EN 420 – allmänna krav för
handskar. Det enda undantaget för denna standard är isolerande skyddshandskar
för elektriskt arbete samt engångshandskar. EN 420 reglerar de minimikrav som
man ställer på en handske.

EN 420

Se instruktioner för användning.

Bruksanvisningen måste bifogas varje försäljningsförpackning för handskar och
måste innehålla information angående lagerhållning och transport, rengöring,
förvaring samt avfallshantering.

EN 374

Skydd mot kemisk risk.
(Begränsat skydd).

Denna grundläggande standard har fastställt de rekommenderade värdena för
krom VI (krominnehåll: max 2 mg/kg) och pH-värdet (intervall: mellan 3,5 och 9,5).
Standarden EN 420 har även krav på ett test för fingerkänsla (min 0 och max 5)
för skyddshandskar.

EN 374

Skydd mot kemisk risk.
(Fullt skydd).

Kategorier

EN 374

Skydd mot bakteriologisk risk.

EN 381.4

Skydd för arbete med handhållen motorsåg.

EN 388

Skydd mot mekanisk risk.

EN 421

Skydd mot joniserad strålning.

EN 421

Skydd mot radioaktiv strålning.

EN 407

Skydd mot termisk risk.

EN 455

Medicinska engångshandskar.

EN 511

Skydd mot kyla.

EN 659

Skydd för brandmän.

EN 1082

Skydd för arbete med handkniv.

EN 1149

Skydd mot statisk elektricitet (ESD).

För att uppfylla många olika krav inom den kommersiella sektorn är skyddshand
skarna indelade i olika kategorier:
Kategori I

: Mindre krav på skydd.

Kategori II : Skydd krävs; exempelvis mot mekanisk risk.
Kategori III : Skydd mot allvarliga skador och dödlig fara;
		 exempelvis skador orsakade av kemikalier.
För samtliga kategorier krävs en deklaration om överensstämmelse. Tillverkaren
och importören måste kunna tillhandahålla en deklaration om överensstämmelse
vid förfrågan.

EN 420 - Europeisk standard
Allmänna krav för handskar:
•
•
•
•
•
•
•

Design och konstruktion
Komfort och användning
Lämplighet för föremålet
Storlekar
Packning och bruksanvisning
Krominnehåll
pH-värde

EN 420

Motsvarar

Omkrets

Min. längd

Size 6
Size 7
Size 8
Size 9
Size 10
Size 11

XS
S
M
L
XL
XXL

152 mm
178 mm
203 mm
229 mm
254 mm
279 mm

220 mm
230 mm
240 mm
250 mm
260 mm
270 mm

Vid måttbestämmelse av handskstorlek skall tillverkaren ta hänsyn till hands
karnas material.

EN 388 – Skyddshandskar mot mekanisk risk
För kategori II, måste testresultaten med tillhörande piktogram visas;
• På själva handsken.
• På bruksanvisningen.
• På förpackningen.
Endast om dessa förutsättningar är uppfyllda kan du vara säker på att handsken
överensstämmer med kategori II eller högre.
Test

Nivå:

Nötningsmotstånd

a)

Skärmotstånd b)
Rivmotstånd

c)

Punkteringsmotstånd

d)

1

2

3

4

100

500

2000

8000

1,2

2,5

5,0

10,0

10

25

50

75

20

60

100

150

a) Antal varv i “slipmaskin”.
c) Provstycket rivs i motsatt riktning.

b) Motstånd mot roterande skärblad.
d) Skarp syl pressas mot provstycket.

5
20,0

EN 10819 Skyddshandskar mot vibrationer.
EN 12477 Skydd för svetsare.
EN 60903

Nivå x innebär att testen inte kan utföras för den här särskilda handsken.
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Skydd mot elektrisk strålning.
(IEC 61482-1).

EN 374 – Skyddshandskar för kemisk och
bakteriologisk risk
Den reviderade versionen av EN 374 har gällt sedan 2004. Enligt denna
version klassificeras kemikalieskyddshandskar i två grupper:
• Handskar med fullt kemikalieskydd.
• Handskar med begränsat kemikalieskydd.

Permeation
Permeation är en osynlig mikroskopisk diffusion av ett kemiskt ämne genom
en skyddshandske. En skyddshandske som skyddar mot kemikalier kan vara
genomträngd av en kemikalie eller ett lösningsmedel på några få sekunder.
Nivå

1

2

3

4

5

6

Tolerans (min)

≥ 10

≥ 30

≥ 60

≥ 120

≥ 240

≥ 480

Tester som utförts i enlighet med standarden är inte tillräckligt för att fastslå
den exakta förbrukningstiden för en kemikalieskyddshandske.
Faktorer som temperatur och töjning har stort inflytande på hur snabbt
kemikalier eventuellt sugs upp genom handskens material. Vi rekommen
derar därför en reduktion på 25 % av säkerhetsmässiga skäl.

Penetration
En lista med 12 kemikalier är även ny jämfört med den tidigare.
Handskar som kan klassificeras som en fullvärdig kemikalie
skydds
handske måste uppnå en nivå 2 avseende motstånd mot genomtränglighet
när det gäller minst 3 av de 12 kemikalierna i listan nedan.
ID

Kjemikalie

CAS

A

Metanol

67-56-1

Primär alkohol

B

Aceton

67-64-1

Keton

C

Acetonitril

75-05-8

Nitril

D

Metylenklorid

75-09-2

Klorparaffin

E

Karbonylsulfid

75-15-0

Organisk svavelförbindelse

F

Toluen

108-88-3

Aromatisk hydrokarbon

G

Dietylamin

109-89-7

Amin

H

Tetrahydrofuran

109-99-9

Heterocyklisk och eterförening

I

Etylacetat

141-78-6

Ester

J

n-Heptane

142-82-5

Alifatisk hydrokarbon

K

Natriumhydroxid 40%

1310-73-2

Oorganisk bas

L

Svavelsyra 96%

7664-93-9

Oorganisk syra

Penetration är den makroskopiska genomträngningen av kemikalier/
vätskor i en skyddshandske. Detta innebär att det finns läckage eller
hål i skyddshandsken.
Nivå

1

2

3

AQL standard

4,0

1,5

0,65

Fel per 100 stk

<4

< 1,5

< 0,65

Klasse
Testen utförs i enlighet med ISO 2859-1: 1989, som innebär att man tar
ut slumpmässiga handskar från en produktionslinje för att ta stickprov och
testa Acceptable Quality Level (acceptabel kvalitetsnivå).
Sådana tester kontrollerar lufttäthet och vattentäthet hos en handske i
enlighet med standarden EN 374 och används särskilt vid produktion av
engångshandskar. Testerna är även avpassade för kemikalieskyddshandskar
för olika användningsområden. Medan kemikaliehandskar med invändigt
bomullsfoder relativt enkelt klarar testerna avseende lufttäthet, så visar
emellertid den påföljande vattentesten ofta att handskarna ändå inte är
tättslutande.

EN 407 - Termisk risk

Många skyddshandskar kan följaktligen inte längre anses som fullvärd
iga kemikalieskyddshandskar på grund av sin kemiska sammansättning.
Tjockleken på 0,1 mm engångshandskar i nitril är inte heller längre tillräcklig.
En kemikaliskyddshandske ger skydd mot bakterier och mögel om hand
sken uppnår en penetrationsnivå 2.
En kemikalieskyddshandske som är försedd med symbol för begränsat
kemiskt skydd kan ändå ge ett gott skydd mot flera, farliga ämnen.
Men den person som använder handsken måste vara extra försiktig
och kolla vilka kemikalier handsken är testade för i den medföljande
bruksanvisningen eller söka i vår omfattande kemikaliedatabas.

EN 511 - Skydd mot kyla

Använd sökfältet på hemsidan.
De nuvarande handskstandarderna för PPE; EN 388:2003 och EN
374:2003 ändras. Se mer sidan 2-3 och för senaste uppdatering
vårt kunskapscenter på hemsidan;
granberggloves.com
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Handskmaterial och definitioner
Naturligt gummi: Latex

Polyuretan (PU)

Som det äldsta vattentäta handskmaterialet utmärker sig naturligt
gummi genom att skydda användaren mot milda syror, alkoholer, baser
och de flesta förtunnande kemikalielösningar.

Polyuretan skum (PU) är en svampaktig, cellformad polymer som inne
håller Uretan och tillverkas genom en kemisk reaktion som ger Polyester.
PU är lika elastiskt som naturgummi, är mycket starkt och har hög håll
barhet. Handskar som är doppade i PU har bättre nötningsmotstånd och
rivmotstånd i likhet med gummibelagda handskar samtidigt som de ger högre
mekaniskt skydd.

Därutöver ger naturligt gummi i allmänhet dåligt skydd mot kemikalier.
Handskar som är tillverkade av naturgummi-latex används ofta inom
industrin, renhållnings- och livsmedelsbranschen samt till diverse
hantering. De är särskilt vattentäta, har hög slitstyrka och elasticitet
men tål inte olja(or). Latex är ett biologiskt nedbrytbart material och
därmed extremt miljövänligt.
OBS! Handskar som är tillverkade av naturligt gummi kan förorsaka
allergiska reaktioner hos enskilda personer. I det fall allergiska reak
tioner skulle uppstå måste man sluta att använda sådana handskar
omedelbart och genast uppsöka läkare. Välj handskar av nitril eller PVC
som alternativ.

Syntetiskt gummi: Nitril
Nitril är en syntetisk gummiblandning som består av Acrylonitril (ACN)
och Butadiene (BD) som inte innehåller latexproteiner. Handskar som är
tillverkade av nitril är perfekta för personer som är känsliga mot latex.
Kombinationen ACN+BD ger ett handskmaterial som är väldigt slitstarkt
och ger ett exceptionellt bra grepp vid torra arbetsförhållanden. Nitril är
mycket motståndskraftigt mot exempelvis alifatiska hydrokarboner såsom
blyfri Bensin, Diesel, Hexan och Paraffin.
Nitril ger dessutom utmärkt skydd mot oljor, lösningsmedel, smörjfett osv.
Nitril får inte användas mot ketoner såsom Aceton, MEK etc.
Nitril är också ett populärt handskmaterial i engångshandskar. Nitril ger
mycket högt skydd mot mikroorganismer, bakterier och virus i likhet med
andra handskmaterial.

Syntetiskt gummi: Neopren
Neopren ger suveränt skydd mot oljor, lösningsmedel och frätande
kemikalier men ger lite mindre effektivt skydd mot slitage och skär
arbete än vad både naturgummi och nitril gör. Neopren ger dessutom
bra skydd mot batterisyror, phenoxysyror, fosforsyror, saltsyror samt
Natrium- och Kaliumhydroxid.
Neopren används i alla slags typer av handskar; från tunna sterila
operationshandskar till kemikalieskyddshandskar. Neopren behåller
sin elasticitet och mjukhet även i extrem kyla och tål även stark värme.

Polyuretan-beläggning på maskinstickade handskar ger överlägsen finger
känsla och slitagemotstånd.
För att göra PU mjuk har man traditionellt använt syror, därav uttrycket
syrabaserad PU. Granberg använder nu en överlägsen patenterad tekno
logi i flera av handskmodellerna där PU-materialet uteslutande mjukgörs
med hjälp av vatten och innehåller därmed inga syror och/eller giftiga kemi
kalier. Därav uttrycket vattenbaserad PU.

Polyester/bomullsblandningar och Nylon
Dessa olika garnblandningar och Nylon ökar styrkan och hållbarheten hos de
maskinstickade handskmodellerna betydligt samtidigt som de ger användaren
handskar med bra fingerkänsla. Handskarna är ofta belagda med gummi, nitril,
PU eller andra material för att förbättra greppegenskaperna och förlänga hand
skens livslängd.
Sådana garnblandningar används också som invändigt foder i doppade
handskar för att ge ökad komfort och längre livslängd.

MicroSkin Shield®
En av de bästa syntetiska skinnkvaliteterna är MicroSkin Shield® som ger
handskar med utmärkt fingerkänsla. En av framtidens mest intressanta
syntetiska högteknologiska skinntyper. Passar bäst till tättslutande mon
teringshandskar. I likhet med äkta skinn i samma tjocklek vinner MicroSkin
Shield® klart när det gäller hållbarhet och livslängd.

MacroSkin Pro®
MacroSkin Pro® är en syntetisk kromfri skinntyp i kraftig kvalitet och
ger handskar med mycket bra grepp för tuffare arbetsmiljöer. Skinnet
utmärker sig med mycket goda ventilerande egenskaper och är väldigt
mjukt. MacroSkin Pro™ passar både för monteringshandskar och för
allroundhandskar.

PROTEX® -membran
Detta är ett särskilt membran med toppmodern teknologi som används
i flera av våra vinterfodrade handskar som håller händerna torra och be
kväma i kallt och blåsigt väder.

Syntetiskt gummi: Butyl
Butyl ger det högsta motstånd mot genomtränglighet som är möjligt
att uppnå för gas eller vattenånga. Butyl står emot vanliga syror och
alkoholer, skyddar dessutom mot aldehyder såsom exempelvis Formalde
hyd, glykoleter som exempelvis Etylglykol och ketoner som exempelvis
Metyletylketon. Butyl ger ofta skydd där andra gummimaterial inte ger
tillräckligt skydd.

Polyvinylalkohol (PVA)
PVA är en vattenupplöslig plast som textilhandskar doppas i. PVA skyddar
exempelvis mot Metylenklorid, Toluen, 1.1.1 Trikloretan och Trikloretylen.
PVA-handskar är resistenta mot farliga organiska lösningsmedel och
ketoner (som exempelvis Aceton) men rekommenderas inte för användning
i vatten, vattenupplösliga kemikalier eller alkoholer.

Polyethylen (PE)
Mycket populärt oljebaserat material för användning i engångskläder
och tunna engångshandskar. Ger ett prisvärt skydd både för användare
och för produkt särskilt inom livsmedelsbranschen. Ger minimalt skydd
mot kemikalier. Miljövänligt material.

Membranet är avsett för alla väderförhållanden och erbjuder ett ogenom
trängligt skikt som står emot vind och regn samtidigt som det tillåter värme
och svett att tränga igenom materialet.
PROTEX®-membranet är miljövänligt och ett karaktäristiskt ”grönt” material
med utmärkta, inte giftiga, återvinningsbara och nedbrytande egenskaper
som naturen värdesätter.
Kika efter PROTEX®-märket på utvalda produkter:
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Som en av de starkaste av alla syntetiska fibrer (5 gånger starkare än
stål med samma vikt) erbjuder Aramid (Kevlar) utmärkt skydd vid skär
arbete och ger dessutom mycket bra isolering mot värme, dock begränsat
nötningsmotstånd.
Nötningsmotståndet ökas betydligt om handskens handflata är belagd.

Bambu är en planta (gräs) som växer i Asien, Mellan- och Sydamerika
och är en av naturens mest bärkraftiga förnybara naturresurser.
Bambuträdet är speciellt bland annat för att det kan bli upptill 15 meter
högt under endast 6 månader. Den största bambuplantan kan bli upptill
40 meter hög och kan växa nästan en halv meter på ett dygn.

Typhoon® är en superstark Polyetylen som har kinesiskt ursprung.
Denna starka och lätta fiber är 15 gånger starkare än stål med samma
vikt och 40 % starkare än Kevlar och skyddar mycket bra mot skärsår
och slitage.
Typhoon® ger dessutom utmärkt kemiskt skydd och har särskilt goda
ventilerande egenskaper. Ett prisvärt alternativ för användare som
önskar luftiga handskar med starkt skyddande effekt mot skärsår och
vassa föremål.

Bambu kan, via en mekanisk process, bearbetas till fiber som används
i handskar som ett alternativ till bomull, Nylon eller Polyester. Som
handskmaterial har bambu överlägsna egenskaper.
Bambu är biologiskt nedbrytbart, ger god komfort och mjukhet. Det har
även goda ventilierande egenskaper i förhållande till bomull och syntetiska
material. Materialet absorberar fuktighet och har naturligt UV-skydd.

VFC
VFC – Vinyl Foam Coating, är en patenterad process som används vid
tillverkning av handskens beläggning. Denna process skapar inkapslade
luftmolekyler som avvisar vätskor och ger ett mycket bra våtgrepp – och
motsvarande goda torra grepp. Beläggningen tillhandahåller även en viss
dämpande effekt som begränsar slag och stötar.

Dina förunderliga händer
Från den dagen du föddes till den dagen du dör
kommer dina händer som oftast att vara i rörelse, i
genomsnitt cirka 25 miljoner gånger under ditt liv.

De är även ett invecklat infrastrukturliknande
system i muskelvävnaden och består av flera
meter blodkärl och tusentals nervspetsar per
cm2 (de flesta finns i fingertopparna).

Händerna spelar en mycket viktig roll i vardagens
kommunikation. Vi hälsar. Vi vinkar farväl. Vi klap
par händerna för att applådera. Vi visar omsorg
eller kärlek genom att ge någon en omfamning.

Denna känsliga och ömtåliga väv av nerver kan
känna värme, kyla eller smärta inom mikro
sekunder och kan även känna av en vibration
som är mindre än bredden av ett hårstrå.

Din personliga ”blueprint” finns kartlagd i din
handflata och på dina fingrar. Dessa är koordi
nerade i sina rörelser, känsliga, sårbara, kraft
fulla och i direkt reaktion med hjärnan och kropp
ens kommandocentral.

En eventuell skada på handleden eller i handflatan
kan resultera i permanent skada på nerverna eller
musklerna i handen vilket i sin tur kan medföra
reducerad rörelseförmåga eller att handen i värsta
fall blir helt obrukbar.

Dina händer behöver respekt
Vår förmåga att leva ett normalt liv, jobba och
utföra våra vardagliga sysslor, är beroende av
att vi har friska händer.
Så varför tar vi då inte hand om våra händer
på ett hänsynsfullt sätt? Istället utsätter vi dem
för olika skaderisker och/eller förhållanden
som kan skada huden på händerna.
Borde vi inte egentligen respektera och ha
omsorg om våra händer i samma utsträckning
som vi skulle se efter och ta hand om ett
värdefullt och oersättligt precisionsverktyg?

Dina otroliga händer
Händerna är den kroppsdel där ”så mycket
har så lite skydd”. Dina händer består av 27
individuella ben. Tillsammans utgör de mer än
en fjärdedel av alla ben i kroppen.

Material

Dagens moderna teknologi har mycket att
skryta med, men den har ännu inte klarat av
att ta fram en fulländad process som kan fram
ställa kopior av dina händer.
Du har bara ett par händer – så visa dem respekt!

Din arbetsplats
Aktiviteterna på en arbetsplats kan vara mycket
varierande och mycket olikartade.
Om risken för att skada händerna inte kan
elimineras med hjälp av mekaniska skydds
inrättningar, så bör man använda sig av skydds
åtgärden personlig skyddsutrustning (PVU) och
skyddshandskar.
Skyddshandskar är avsedda att utgöra den
absoluta fysiska barriären mellan huden och
den potentiella riskkällan. Det är viktigt att de
handskar som används är tillverkade av ett
lämpligt material som kan ge bra skydd mot
den potentiella riskkällan på arbetsplatsen. I
annat fall är det nästan bättre att inte använda
handskar överhuvudtaget. I sådana situationer
bör man i varje fall tänka på att handskarna
endast ger ett fullgott skydd om de är helt
anpassade för arbetsuppgiften. Här följer några
exempel:
En tunn engångshandske i latex som ger utmärkt
skydd mot biologiska faror kan ge mycket litet
skydd i kontakt med många lösningsmedel som
används i laboratorier.
En allround skinnhandske ger å ena sidan ut
märkt skydd mot exempelvis slitage, men å andra
sidan ger den mycket lågt skydd mot värme eller
kemikalier.
Det är alltså mycket viktigt att du väljer rätta
skyddshandskar som är anpassade och lämp
liga för det specifika arbetsmoment som skall
utföras.
Källa: University of Edinburgh
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Lite om skinn och skinnkvaliteter
Skinn är starkt, formbart och smidigt. Skinn har även extremt bra
ventilerande egenskaper som syntetiska handskmaterial aldrig kommer
att komma i närheten av. Skinn har dessutom förmågan att absorbera
fuktighet som gör att en skinnhandske sällan känns fuktig men däremot
torr och behaglig.

Vilken skinntyp passar dig bäst?
Oxspalt är mycket slitstarkt, tål värme bra och är därför ett bra alternativ vid
hantering av varma föremål.
Art. 103.4190
Läs mer på sidan 14.

Granberg använder endast skinn av bästa kvalitet för att kunna tillgodose
den mest kräsne användarens önskemål. Våra skinnkvaliteter uppfyller
dessutom kraven både på krominnehåll och på pH-värde i
enlighet med standarden EN 420.
Skinn tål värme bra (cirka 150 °C). För att mjukgöra skinnet tillsätter man
krom vid garvningsprocessen. Detta kan utlösa allergier hos enskilda
användare. Det finns därför ett specificerat högre gränsvärde för ”Krom
VI”-innehållet när det gäller skinn-/spalthandskar. Standarden EN 420
definierar att värdena inte skall överstiga 2 mg/kg Krom VI.

Spalt, nappa och narv – vad är skillnaden?
Hud har olika egenskaper beroende på vilken del av djuret huden kommer
från. Hud från sidan på ett djur har bäst slitegenskaper. Hud från skuldra
har goda slitegenskaper men sämre än sidspalt. Skinn från mage är inte
slitstarkt på grund av sämre bindväv.

Oxnarv passar dig som vill ha ett skinn av högre kvalitet. Passar både
för lätt och tungt arbete. Absorberar fuktighet utmärkt och handsken
känns torr och behaglig.
Art. 102.9500
Läs mer på sidan 13.

Getskinn är ett tunnt, smidigt och slitstarkt material. På grund av att
skinnet har ett naturligt fett så står det emot vatten bra.
En getskinnshandske passar lika bra både för krävande arbetsupp
gifter som för arbetsuppgifter där handskens fingerkänsla är viktig.
Art. 113.4190
Läs mer på sidan 15.
Innan huden garvas spaltas den i två lager. Av det yttersta lagret gör man
narv eller nappa. Innersidan kallas för spalt eller råskinn.
Narv/nappa är det översta hudlagret och den glatta sidan av skinnet som
är slitstarkt, mjukt, mycket följsamt och fuktighetsabsorberande. Narv/nappa
är därför ett utmärkt val för tillverkning av exempelvis monteringshandskar
där man ställer höga krav på handskens fingerkänsla.

		

Svinsläder passar utmärkt för allmänt bruk och har ventilerande egen
skaper samt blir mjukare ju mer handsken används.

Spaltläder har grövre ovansida än narv. Spalt/råskinn finns dessutom
i många olika tjocklekar och tål värme bra. Spalt är därför ett utmärkt
material i arbetshandskar för grovarbete eller svetshandskar som skall tåla
extra värme och gnistor.

Art. 101.9510
Läs mer på sidan 13.
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Material

›› När det bästa inte är gott nog...
Är du ute efter en extremt bekväm handske som ger dig en fantastisk fingerkänsla och ett otroligt bra slitageskydd så kan vi
utan tvekan rekommendera Pro-Fit ® by Granberg. Läs mer om denna otroliga handske på sidan 27!
För att uppnå högsta möjliga slitstyrka (nivå 4) enligt Europeisk standard EN 388, ska en skyddshandske motstå minst 8.000 varv
i en speciell typ av ”slipmaskin”, en så kallad «Martindale Abrasion Tester» innan materialet nöts sönder.
Våra Pro-Fit ® by Granberg handskar klarar testet för nivå 4 med råge. De har betydligt bättre slitstyrka än kravet som är definierat
för högsta nivå i EN 388.
Art. 114.0766
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Art. 115.5501

HAND
SK Y DD I
VÄRLDS
KLASS

EN 388 EN 420

NITRILE
TYPHOON®

NY TEKNOLOGI

MAXIMAL
PRESTANDA
OCH KOMFORT

109

Tillverkade för tuffa arbetsförhållanden!
• Utformade med fokus på att uppnå optimal ergonomi;
mycket bekväma handskar med kraftigt skydd.
• Typhoon-material ger skärskydd 5.
• Mjukt men kraftigt slagskydd på handens ovansida.
• Slitstark skumbeläggning i nitril i innerhanden ger ett
utmärkt våt- och torrgrepp.
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