
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRUGERVEJLEDNING 
 

 

VAREMÆRKE 

ART.NR. 

 

 

MINK 185 

185 080 
185 100 
185 120 
185 22 080 
185 22 100 
185 22 120 
185 21 080 
185 21 100 
185 21 120 
 

 
 
Størrelse 8 
Størrelse 10 
Størrelse 12 
Størrelse 8 – 1 stk. højrehandske 
Størrelse 10 – 1 stk. højrehandske 
Størrelse 12 – 1 stk. højrehandske 
Størrelse 8 – 1 stk. venstrehandske 
Størrelse 10 – 1 stk. venstrehandske 
Størrelse 12 – 1 stk. venstrehandske 

 

BESKRIVELSE 

 

Helforet minkhandske af chromgarvet oksehud med forstærkning på 
håndkanter, overhånd og alle fingerspidser.  
Handsken har bideflapper på håndkant og fingerspidser. 
Overhånd er forstærket med chromgarvet oksespalt som er nittet i kanten. 
Syet med kevlartråd. 

 

GENERELT 

 

 

Inden ibrugtagning bør man ved prøvning sikre sig, at handsken har en 
passende størrelse så der opnås den bedst mulige komfort og 
arbejdssikkerhed. 
Levetid (brugstid) kan ikke angives og er afhængig af anvendelsesområde 
og i hvilken grad brugeren sikrer sig, at handskerne er egnede til den 
påtænkte brug. 
Korrekt opbevaret vil handskens fysiske egenskaber forblive uændrede.  

 

KATEGORI 

 

 

 

 

Handsken er certificeret i kategori II i overensstemmelse med EU direktiv 
89/686 EEC om sikkerhedskrav til personlige værnemidler. 
Handsken er testet i henhold til standarderne EN 420 (generelle krav) og 
EN 388 (mekaniske). 

 Certificeret af LEITAT Technological Center, Barcelona, Spain (0162)                       
  

 EN388 

 
                                3 2 3 3                            

TESTDATA: 
Slidstyrke Niveau 3 
Gennemskæring Niveau 2  
Iturivning Niveau 3 
Stikmodstand Niveau 3 
 

Smidighed: Niveau 2 

 

ANVENDELSE/ 

EGENSKABER 

 

Håndtering af mink og andre pelsdyr. 
Der kan leveres løse højre- og venstrehandsker. 

 

BEHANDLING/ 

OPBEVARING 

 

Handsken må ikke vaskes. Våde handsker tørres langsomt ved 
stuetemperatur. Må ikke tørres på varmeapparat eller i tørretumbler. 
Kemisk rengøring kan ikke anbefales. 
Opbevares bedst mørkt, tørt og køligt i den originale indpakning.  
Undgå lagring i direkte sollys. 

 

ADVARSEL 

 

Læderet kan indeholde en lille chromrest fra garvning (under GV), hvilket, 
i enkelte tilfælde, kan fremkalde allergiske reaktioner hos personer, der er 
særlig disponeret herfor. 

 

PAKNING 

  
6 par i bundt 
18 par i karton af genbrugeligt pap. 

HØ / VE 

12 stk. i bundt 
36 stk. i karton af genbrugeligt pap. 
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