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Vi utvidgar vår populära serie Chemstar®

kemikalieresistenta engångshandskar med 
ännu en ny modell som är puderfri, latexfri 
och silikonfri.

Handskarna utmärker sig genom att vara 
3 cm längre, och dessutom tjockare, än 
vanliga engångshandskar i nitril.
Dessutom har de en attraktiv, orange 
synbarhetsfärg.

De har ett brett användningsområde,
men rekommenderas främst till bruk i 
miljöer där särskild smittorisk finns,
då vi garanterar en AQL på bara 0,65.

PUDERFRIA NITRIL
ENGÅNGSHANDSKAR

Chemstar® by Granberg. 
Kompromisslös kvalitet!

ENGÅNGSHANDSKAR
NITRIL

KVALITET •  INNOVATION •  KUNSK AP •  FÖRTROENDE

Återförsäljare:



Art. 114.940

cat. III

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

UNIK FÄRG
Utmärker sig och förbättrar 
trygghet och synbarhet.

LÅNG MANSCHETT
Extra lång med rullad manschettkant 
för bättre skydd mot kemikaliestänk.

UTMÄRKT GREPP 
Texturerade fingertoppar 
förbättrar både torr- och 
våtgrepp.

 

EXTRA TJOCKA
För ökad hållbarhet och bättre skydd mot 
kemikalier än vanliga kemikalieresistenta 
engångshandskar.

ÖVERLÄGSET SKYDD
Har hög skyddsgrad mot virus och 
bakterier. Skyddar även mot flera 
kemikalier.

EN 374, 420, 455, 1186

III

S | M | L | XL 

Nitril

…

0,28 mm, dubbel väggtjocklek(finger)

27 cm

10 boxar (100 per box)

Standard:

Kategori:

Storlek:

Material:

Foder:

Tjocklek:

Längd:

Förpackning

1. Lyft upp manschetten på vänster 
handske med höger hand.

2. Vräng handsken av handen genom 
att dra den ut över fingrarna.

3. Lägg vänster handske i höger hand. Stick de 
rena fingrarna under höger handske och dra ut.

4. Dra handsken över handen och runt 
den vänstra handsken. 

5. Se till att höger handske täcker den vänstra, så 
att endast insidan av den högra handsken syns.

TA AV DIG DINA 
HANDSKAR PÅ RÄTT 

SPECIFIKATIONER

Engångshandskar Chemstar® 
      Nitril, puderfria. Färg: Orange. 27 cm långa.

›› Testade och godkända för olika kemikalier.
›› Mjukt och starkt nitrilgummi i högsta kvalitet.
›› Mikroruggad ytstruktur för optimalt grepp.
›› Beständighet mot fett, rengöringsmedel etc.
›› Lämpliga för direkt kontakt med alla typer av livsmedel.
›› Godkända för medicinsk användning (EN 455).

Lämpliga för: 
Laboratorier | Kemisk industri | Bilindustri | Mekanisk 
industri | Monteringsarbete | Livsmedelsindustri.


