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Vi utvider vår populære serie Chemstar® 
kjemikalie-resistente hansker med enda 
en ny modell som er pudderfri, latexfri 
og som er uten silikon.

Hanskene er 3 cm lengre enn vanlige 
engangshansker i nitril, og er dessuten 
tykkere. De skiller seg derfor ut, og 
kommer i en attraktiv, orange synbar-
hetsfarge.

De har et bredt bruksområde, men 
anbefales spesielt til bruk i miljøer med 
ekstra høy risiko for smittefare da vi 
garanterer en AQL på kun 0.65.

ENGANGSHANSKER

 ENGANGSHANSKER
NITRIL

Chemstar® by Granberg. 
Kompromissløs kvalitet!

PUDDERFRIE NITRIL

KVALITET •  INNOVASJON •  KUNNSK AP •  T I LL IT

Forhandler:



Art. 114.940

cat. III

EN 374-3: 2003 EN 374-2: 2003

UNIK FARGE
Unik farge - skiller seg ut og øker 
sikkerheten og synlighet.

LANG MANSJETT
Ekstra lang hanske med rullekant for bedre 
beskyttelse mot kjemisk spray.

UTMERKET GREP
Teksturerte fingertupper 
for bedre tørt og vått 
grep.

ØKT TYKKELSE
For økt levetid og beskyttelse mot 
kjemikalier, er disse hanskene tykkere enn 
vanlig. Kjemikalieresistente engangshansker.

SUVEREN BESKYTTELSE
Gir høy grad av beskyttelse mot virus og 
bakterier. Beskytter også mot en rekke 
kjemikalier.

SPESIFIKASJONER

EN 374, 420, 455, 1186

III

S | M | L | XL 

Nitril

…

0,28 mm, dobbel veggtykkelse (finger)

27 cm

10 bokser (100 per boks)

Standard:

Kategori:

Størrelse:

Materiale:

Fôr:

Tykkelse:

Lengde:

Forpakning:

1. Dra venstre hanske ut fra  
    hånden med høyre hånd.

2. Vreng hansken av hånden ved å  
    dra den ut mot fingrene.

3. Legg venstre hanske i den andre håndflaten. 
Stikk de rene fingrene under høyre hanske og dra ut.

4. Dra hansken over hånden, og 
    rundt hansken i håndflaten. 

5. Se til at høyre hanske dekker den venstre, 
så kun innsiden av den høyre hanske synes.

TA HANSKENE AV 
     PÅ RETT MÅTE!

Engangshansker Chemstar® 
      Nitril, pudderfri. Orange farge.

›› Myk og sterk Nitril i beste kvalitet. 
›› Mikroteksturert for optimalt grep.
›› Tåler fett, rensemiddel etc.
›› Egnet til direkte kontakt med alle typer næringsmidler.
›› Godkjent for medisinsk bruk (EN 455).
›› Testet og godkjent for forskjellige kjemikalier.

Passer til: 
Laboratorier | Kjemisk industri | Bilindustrien | Mekanisk 
industri | Lett monteringsarbeid | Næringsmiddelindustri


