
NEEDLE ARMOUR HANDSKE
- ETT SÄKERT SÄTT ATT SKYDDA HÄNDERNA VID ARBETE MED VASSA OBJEKT.

Specialhandske (Nivå F) avsedd främst för kroppsvisitering och liknande situationer där det är viktigt med finger-
toppskänsla samtidigt som risken för stickskador är stor. Robust, men ändå mycket smidig handske i slitstarkt 
getskinn.

DET FINNS FLERA SKÄL ATT ANVÄNDA NEEDLE ARMOUR

Backa Bergögata 8, 422 46  Hisings-Backa
+46 (0) 31-89 48 03 • info@floorsolutions.se

EGENSKAPER
I hela innerhanden sitter ett sticksäkert inlägg som skyddar 
handflata och fingrar mot kanyler och vassa föremål. 
Insidan pekfinger och tumme har extra läderförstärkningar. 
Läderförstärkta fingertoppar och grepp. Ovanhand i elastisk 
spandex med neopren över knogar för extra bekväm passform 
tack vare de elastiska egenskaperna. Ovansida tumme i 
mjuk frotté för att torka svett eller glasögon. Bred åtsittande 
neoprenkrage med justerbart kardborreband för att handsken 
ska sitta extra säkert på handen.

TEKNISK FAKTA
Enligt EN 388:2016 för Kategori II så mäter man upp till 6 olika 
egenskaper: nötningsmotstånd, skärbeständighet, rivhållfasthet 
och punkteringsmotstånd, utökad skärskyddsbeständighet och 
stötskydd. Man sätter därefter en siffra eller bokstav för att 
beskriva utgången av resultatet. Maxresultaten för respektive 
egenskap är för nötningsmotstånd 4, skärbeständighet 
5, rivhållfasthet 4, punkteringsmotstånd 4, utökad 
skärskyddsbeständighet F och stötskyddstest som får P vid 
godkänt. Bedöm själv hur viktig varje egenskap är för dig som 
användare.

INFORMATION
Artikelnr: HGS-9132
Storlekar: 7-12
Material: 
Getskinn, Metallväv, Spandex, Neopren, Frotté

Floor Solutions produkter testas regelbundet. Den tekniska informationen som nämns erbjuds på basis av kunskap, insikt och erfarenheter från praktiken. De angivna uppgifterna är inte bindande 
som en specifikation och bör ses som en riktlinje. Floor Solution AB kan inte lämna någon garanti eller garanti om lämpligheten för en viss applikation eller användningen av denna produkt. Vid 
användning av denna produkt är användaren alltid ansvarig. Innan användning, produkten ska alltid testas. Avvikelser i informationen kan orsakas av olika miljöfaktorer och avvikelser i mätutrust-
ning och metoder som används. Floor Solution AB ansvarar inte för skador och följdskador till följd av användningen av denna produkt.

Mjuk frotté för
att torka bort fukt

Justerbart
kardborreband

Elastisk spandex
med neoprenknoge

Läderförstärkt grepp

Taktisk visiteringshandske
Nålstick- och punkteringsresistent

Robust med
följsamt getskinn

Nålstick- och
skärskyddsresistent
innerlager 

Elastisk Neoprenkrage


