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Handsker generelt
Vælg den rigtige til formålet!
Hænderne er vort vigtigste arbejdsredskab, både på arbejdspladsen og i privatlivet. Desværre er der til stadighed en stor del af de
anmeldte arbejdsskader, der vedrører hænderne. Derfor er det
vigtigt at beskytte dem - og vælge den rigtige handske til formålet.
Vi har i kataloget sammensat et stort nyt produktprogram inden
for arbejdshandsker, så der er handsker til stort set alle tænkelige
arbejdssituationer.

Handsker

Den rigtige handske til opgaven skal give en god beskyttelse, når den
anvendes rigtigt - og omvendt kan den ”forkerte handske” skabe
falsk tryghed! Valget af den rigtige handske forudsætter nøje overvejelser i forbindelse med planlægningen af arbejdet. For at opnå den
optimale beskyttelse skal følgende faktorer overvejes:

Standarder

•
•
•
•
•
•
•
•

Arbejdsopgavens art
Hvad skal der arbejdes med
Kontakt med kemikalier,
mikroorganismer
Allergirisiko
Er der behov for stor fingerføling
Temperaturpåvirkning
Snitrisiko
Krav til komfort

Kategori I - Lavrisiko

Samtlige arbejdshandsker i kataloget er produceret iht. EN 420, som
specificerer basiskravene, bl.a.:

Handsker bør kun anvendes til arbejdsopgaver med sikkerhedsmæssig lavrisiko.
Kræver ikke særlig test. Bærer kun CE mærke.

• Størrelsesnormer
• Handskens konstruktion
• Kromindhold (læderhandsker)
• pH-værdi - 3.5 < pH < 9.5
• Komfort, fingerbevægelsestest
• Mærkning af handske og emballage
• Dokumentation

Kategori II - Mellemrisiko
Handsker til arbejdsopgaver med sikkerhedsmæssig mellemrisiko. I denne kategori skal handskerne være testet af et godkendt, uafhængigt testinstitut iht. EN
420 plus en eller flere standarder, fx EN 374 og EN 388. Handskerne skal være
påført piktogram, der illustrerer beskyttelsesfunktion og CE-mærke.

Desuden findes et antal EN-standarder, der specifikt beskriver kravene til
individuelle egenskaber som slidstyrke, kemikaliebestandighed o.a.
Arbejdshandsker inddeles i 3 kategorier alt efter hvilke risici, de skal værne
imod. Kategorierne er fastsat i EU direktiv 89/686 EEC,
omhandlende sikkerhedskrav til personlige værnemidler:

Kategori III - Højrisiko
Handsker til arbejdsopgaver med sikkerhedsmæssig højrisiko, fx ved kemikaliehåndtering, varme, kulde, stråling og ved el-arbejde. I denne kategori skal
handskerne være testet af et godkendt, uafhængigt test-institut som i Kategori
II, og der skal desuden løbende føres kvalitets-kontrol.
Produktet skal foruden piktogram, der illustrerer beskyttelsesfunktion og
CE-mærke, være påført en firecifret kode, der henviser til det pågældende
testinstitut.re

Eksempel på mærkning af handske
1.

CE: Angiver at handsken opfylder de generelle krav
til beskyttelseshandsker, jf. EN 420.

2.

Handsken er testet og godkendt i kategori III
og skal kvalitetskontrolleres løbende af
et godkendt testinstitut. Det firecifrede tal
angiver testinstituttets ID-nummer.

3.

Piktogrammet viser, at handsken
opfylder kravene iht. EN 388. De fire
cifre angiver testresultaterne, se
skemaet EN 388 mekanisk påvirkning.

4.

Piktogrammet viser, at handsken
opfylder kravene iht. EN 374. De tre
bogstaver viser, at handsken har bestået
kemikalietesten, se skemaet EN 374-3
Kemikalier.

5.

Piktogrammet viser, at handsken op
fylder kravene iht. EN 374.

6.
7.
8.
9.

Information
Varenr./artikel-nr.
Varenavn

1
2

3101

7 Art. 890
1. ciffer ydeniveau 3
2. ciffer ydeniveau 1
3. ciffer ydeniveau 0
4. ciffer ydeniveau 1

8 Vitoject

4
DFG

Handskestørrelse
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Handsker generelt
Handskestørrelser:
For at opnå optimal sikkerhed og komfort for brugeren, er det vigtigt at vælge den rigtige størrelse
i arbejdshandsker. EN 420, som er den generelle CE-norm for arbejdshandsker, angiver bl.a. følgende
vedr. størrelser:
• CE-størrelse
• Omkreds af hånden, måles mellem tommel- og pegefinger
• Længde af hånden, måles fra spidsen af den midterste finger til håndled
• Minimumslængde af handsken, som vist i skemaet nedenfor
CE handskestørrelse

6

7

8

9

10

11

12

13

Omkreds i mm

152

178

203

229

254

279

304

329

Længde af hånd i mm

160

171

182

192

204

215

226

237

Handskelængde i mm, min.

220

230

240

250

260

270

280

290

EN 388 Mekanisk påvirkning
Handskerne er testet over for følgende påvirkninger:
Ydeevne-niveau:

1

2

3

4

1. ciffer = Slitage (Antal perioder)

1-4

>100

>500

>2000

>8000

2. ciffer = Skærefasthed (Indeks)

1-5

>1.2

>2.5

>5.0

>10.0

3. ciffer = Rivstyrke (Newton)

1-4

>10

>25

>50

>75

4. ciffer = Punktering (Newton)

1-4

>20

>60

>100

>150

5
>20.0

1 = laveste værdi
X = ikke testet for denne risiko
O = Opnåede ikke minimumskrav

Handsker

EN 374-3 Kemikalier
Piktogrammet viser, at handsken er godkendt som modstandsdygtig over for gennemtrængning af kemikalier. I
standard EN 374-1 Annex A er omtalt yderligere test/afprøvninger, således at handsken enten kan yde simpel kemikaliebeskyttelse eller fuldstændig kemikaliebeskyttelse.Ved fuldstændig kemikaliebeskyttelse kræves, at handsken
skal være afprøvet og have bestået Permeations, niveau 2, på mindst 3 af de viste 12 kemikalier, for at handsken
kan mærkes med dette piktogram. I forbindelse med piktogrammet skal vises minimum 3 kodebogstaver (A-L), der
beskriver hvilke kemikalier handsken er testet imod og godkendt.
Kodebogstav

Kemikalie

CAS Nr.

Art

A

Methanol

67-56-1

Primær alkohol

B

Acetone

67-64-1

Ketone

C

Acetonenitril

75-05-8

Nitril-forbindelse

D

Dichlormethan

75-09-2

Klorineret paraffin

E

Svovlkulstof

75-15-0

Svovl med organisk-forbindelse

F

Toluen

108-88-3

Aromatisk kulbrinte

G

Diethylamin

109-89-7

Amin

H

Tetrahydrofuran

109-99-9

Ætercyklisk-forbindelse

I

Ethylacetat

141-78-6

Ester

J

n-Heptan

142-85-5

Alifatisk kulbrinte

K

Natriumhydroxid 40%

1310-73-2

Uorganisk base

L

Svovlsyre 96%

7664-93-9

Uorganisk syre

Gennemtrængningstid (Permeation) = den tid, det tager for et kemikalie at trænge
igennem fra ydersiden til indersiden af handskematerialet. Testen af gennemtræningstiden skal foretages
ved 23 °C ± 1 °C. Gennemtrængningstiden inddeles i niveau 1-6:
Niveau 1:
> 10 min.

Niveau 2:
> 30 min.

Niveau 3:
> 60 min.

Niveau 4:
> 120 min.
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Niveau 5:
> 240 min.

Niveau 6:
> 480 min.
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Arbejdshandsker
Handsker
genereltgenerelt
EN 374-2 Væske- og luftgennemtrængning
Piktogrammet viser, at handsken er vand- og lufttæt og yder simpel kemikaliebeskyttelse.

EN 374-2 Mikroorganismer
Piktogrammet viser, at handsken er godkendt som modstandsdygtig over for gennemtrængning af
mikroorganismer.

Gennemtrængning (Penetration):Væskers og/eller mikroorganismers
gennemtrængning af porøse materialer, sømme, små huller (pinholes) eller andre småfejl i handskematerialet. Handsken betegnes som værende resistent over for mikroorganismer, såfremt den lever
op til niveau 2 iht. nedenstående:
Ydeevne

AQL

(Accepted Quality Level/Accepteret kvalitetsniveau)

Niveau 1

< 4.0

< 7.0 fejl pr. 100 enheder

Niveau 2

< 1.5

< 3.5 fejl pr. 100 enheder

Niveau 3

< 0.65

< 1.5 fejl pr. 100 enheder

EN 407 Varme og/eller ild

Handsker

Handsken er testet imod termiske risici, varme og/eller ild.
Cifferet angiver, hvilket resultat handsken har fået ved testen. Følgende punkter testes:
1

2

3

4

1. ciffer = Antændelighed

Selvslukkende, sek.

≤20

≤10

≤3

≤2

2. ciffer = Berøringsvarme

>15 sek. ved

100 °C

250 °C

350 °C

500 °C

3. ciffer = Isoleringsvarme

Varmeoverførsel, sek.

≥4

≥7

≥10

≥18

4. ciffer = Strålevarme

Varmeoverførsel, sek.

≥7

≥20

≥50

5. ciffer = Metalstænk, små

Antal dråber

≥10

≥15

≥25

≥35

6. ciffer = Metalstænk, store

Antal gram

30

60

120

200

1 = laveste værdi

EN 421 Ioniserende stråling
Handsken er testet og godkendt som modstandsdygtig over for ioniserende stråling.

EN 421 Radioaktiv forurening
Handsken er testet og godkendt som modstandsdygtig over for radioaktiv forurening.

EN 511 Kulde
Piktogrammet viser, at handskens modstandsdygtighed over for kulde er testet på følgende punkter:
1

2

3

4

1. ciffer = Modstandsdygtighed, kuldestrømning

Isolering pr. m2, °C/W

>0.10

>0.15

>0.22

>0.30

2. ciffer = Modstandsdygtighed, berøring

Isolering pr. m2, °C/W

>0.025

>0.05

>0.10

>0.15

3. ciffer = Vandgennemtrængning

Minut

>30

-

-

-

EN 12477 Svejsning
Denne standard baserer sig på en række test fra en række andre standarder. Standarden præciserer
minimumskrav til resultaterne af disse tests, for at være testet og godkendt som svejsehandske i
henhold til EN 12477. De standarder, der bliver testet i henhold til er: EN 388-mekanisk påvirkning,
EN 407-varme og/eller ild. EN 367-varme gennemgang, EN 702-kontaktvarme og en EN 348-sprøjt
af smeltet metal.
Svejsehandsker godkendes i to typer. Type A og type B. Kravene til type A er i forhold til de nævnte
standarder på de fleste områder højere end type B.

EN 10819 Vibrationsdæmpning
Handsken er testet imod vibrationer og godkendt til vibrationsdæmpning.
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Handsker generelt
EN 659 Brandmandshandske
Handsken er testet og godkendt til brandmænd.

EN 381-4 Beskyttelseshandsker for brugere af håndbårne kædesave
Handsken er godkendt til arbejde med kædesav.

EN 60903 Arbejde under spænding - handsker af isolerende materialer
Handsker, der er godkendt iht. EN 60903, kan anvendes ved arbejdsopgaver, hvor der er risiko for at få elektrisk stød.
Før valg af korrekt handske til opgaven, er det vigtigt at kende den spænding, som man kan blive udsat for:
Handsken er testet ved:

Godkendt til arbejde ved max.:

Klasse 00

2500 V

500 V

Klasse 0

5000 V

1000 V

Klasse 1

10000 V

7500 V

Klasse 2

20000 V

17000 V

Klasse 3

30000 V

26500 V

Klasse 4

40000 V

36000 V

EN 455-1 Medicinske engangshandsker,Tæthed
Handsken er godkendt til medicinsk brug.

EN 455-2 Medicinske engangshandsker, Fysiske egenskaber
Handsken er godkendt til medicinsk brug.

Handsker

EN 455-3 Medicinske engangshandsker, Biologisk bedømmelse
Handsken er godkendt til medicinsk brug.

EN 1149-1 Elektrostatiske egenskaber: Overflademodstandsevne
Handsken er testet i henhold til 1149-1, hvor handskens overflademodstand måles.

EN 1149-2 Elektrostatiske egenskaber: Gennemgangsmodstand

Handsken er testet i henhold til 1149-2. Her måles handskematerialets gennemgangsmodstand/elektriske modstand.

Information
Hvis i er indsat i piktogrammet, henviser det til, at nærmere information
følger med varen.

Symbol Glas/gaffel:
Symbol viser, at handsken er godkendt til direkte kontakt med fødevarer
iht. EU regulativ 1935/2004.

www.icm-arsima.com
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Handsker
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Handskematerialer

Naturmaterialer
Oksehud

Gedeskind

Fra oksehud får man det tykkeste læder til arbejdshandsker. Det er
slidstærkt og rivfast og beskytter rimelig godt mod fugt.Velegnet til
allround-arbejdshandsker af høj kvalitet.

En meget stærk, smidig og behagelig skindtype, der er tyndere end
oksehud. Særdeles velegnet til opgaver, der kræver stor fingerføling, fx
til lettere montage og finsvejsning. Beskytter udmærket mod fugt, da
skindet indeholder naturligt fedt (lanolin).

Oksespalt
Er fra undersiden af oksehuden. Oksespalt er ikke så stærkt som
oksehud, men giver en bedre beskyttelse mod varme og anvendes
derfor bl.a. til svejse- og varmebestandige handsker. Overfladen er
ru og giver derfor et godt greb. Oksespalt fås i mange forskellige
kvaliteter.

Bomuld

Svineskind

Naturgummi (latex) er et af de mest elastiske handskematerialer, der
findes. Materialet beskytter mod mange syrer og baser og har en
forholdsvis god temperaturbestandighed. Anvendes bl.a. i industrien,
på hospitaler og i rengøringsbranchen. Latex kan forårsage en allergisk
reaktion hos nogle mennesker. Denne risiko kan mindskes ved en
klorbehandling mod latex-proteiner.

Bomuld anvendes bl.a. til strikkede og vævede handsker, eksempelvis
inderhandsker, strikhandsker og drillhandsker.

Naturgummi (latex)

Svineskind har mere ”åndbarhed” end oksehud, men beskytter i
mindre grad mod fugt. Jo mere det bruges, jo smidigere bliver det.

Svinespalt

Handsker

Svinespalt fås i flere forskellige kvaliteter og er generelt lidt mindre
slidstærkt end svineskind. Anvendes til billigere typer arbejdshandsker.
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Handsker generelt
Handskematerialer

Syntetiske materialer
Butyl

Nomex®

Butylgummi har en meget stor tæthedsgrad over for gasser og dampe.
Materialet giver god beskyttelse mod mange aggressive kemikalier
som estere, ketoner og stærke syrer. Butylhandsker anvendes i
udstrakt grad i den kemiske industri.

Brandhæmmende materiale til fremstilling af brandhandsker.

Chloropren

Nylon (polyamid)
Nylon anvendes bl.a. til strikhandsker, hvor der er behov for ekstra
god pasform. Kan strikkes meget fint, således at der opnås en perfekt
fingerføling.

Se under Neopren.

PE, Polyethylen

Dyneema®
Dyneema® er et utrolig slidstærkt materiale, fremstillet af polyethylen-fibre, som er noget af det stærkeste fibermateriale, der findes.
Dyneema® er op til 15 gange stærkere end stål, hvorfor materialet
også anvendes i mange andre produkter, fx i tovværk, kabler, fiskenet
og til skudsikker beklædning. Dyneema®-handsker er meget anvendt
i industrien, da materialet er uovertruffet mht. holdbarhed, slitage og
snit.

Dyneema®/Glasfiber
En speciel blanding af Dyneema og Glasfiber, som yder høj ydeevne i
forbindelse med snit og slitage.
Anvendes i strikhandsker, hvor der kræves stor fingerføling og samtidig meget høj beskyttelse overfor snit.
®

Kevlar

®

Laminat
Eksempelvis er Barrier handsken fremstillet af 5-lags laminat af kun
0,065 mm’s tykkelse.

Neopren
Et syntetisk gummimateriale, som også kaldes chloropren. Neopren
beskytter mod et bredt spektrum af kemikalier, bl.a. alkoholer, syrer
og olieprodukter. Det er et meget elastisk materiale - også ved stærk
kulde. Neopren er endvidere meget bestandigt over for sollys og
ozon.

Polyester
Polyester anvendes bl.a. til strikhandsker.

PU, Polyurethan
Et syntetisk materiale, der er elastisk, let og blødt med en virkelig
god slidstyrke. Giver en god beskyttelse mod vegetabilsk såvel som
animalsk fedt. Anbefales ikke til arbejde med vand eller vandbaserede
opløsninger.

PVA, Polyvinylalkohol
Et meget slidstærkt materiale. PVA-handsker giver desuden et godt
greb.Yder god beskyttelse ved opgaver med organiske opløsningsmidler - men egner sig ikke til arbejde med vand eller alkohol.

Handsker

Kevlar® er et meget slidstærkt materiale, fremstillet af skærehæmmende aramidfibre. Dette materiale og den specielle vævning-/strikmetode giver handsken en meget høj skærefasthed. Kevlar® kan også
leveres aluminiumsbelagt, så det reflekterer strålevarme.
Pga. materialets unikke egenskaber vinder Kevlarhandsker mere og
mere frem, bl.a. anvendes de i udstrakt grad til håndtering af varme og
skarpkantede emner i alle brancher. Kevlar-handsker er vaskbare.

Materialet er en tynd plastfolie. Anvendes bl.a. til engangshandsker
med svejsede kanter.Velegnet til kortvarige opgaver, fx når man skal
beskyttes mod snavs. Ikke egnet til kemikalier.

Vinyl - PVC (polyvinylchlorid)
Et stærkt og samtidig blødt handskemateriale, som har været anvendt
igennem mange år i industrien.
Vinylhandsker giver et godt greb og bevarer smidigheden - selv i
kulde. Beskytter mod en del syrer og baser. Anvendelige inden for
mange brancher.

Viton® (fluorgummi)
Viton® er et suverænt handskemateriale, der yder god beskyttelse
over for mange forskellige kemikalier, selv aromatiske kulbrinter og
klorerede kulbrinter. Ikke egnet til ketoner og estere. Anvendes i den
kemiske industri, ved rengøring og på steder, hvor der skal håndteres
aggressive materialer.

Nitril
NBR, Nitril-Butadien-Rubber er et syntetisk materiale, som har
stor modstandsdygtighed over for både mekaniske påvirkninger og
mange kemikalier. Fås som halv- og heldyppede samt støbte handsker.
Sidstnævnte anvendes i industrien mod kemikalier, mens de dyppede
handsker er til mekanisk slid, fx inden for byggebranchen og i andre
brancher, som jern- og metalindustrien, til håndtering af grove emner.
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Bomuld
Interlock hvid

Interlock hvid, lang

Interlock ubleget

• Strålesyet hvid bomuld
• Luksus kvalitet 200 g og 300 g pr. dusin
• Sidder tæt og komfortabelt
• Egnet som inderhandske til fx elektronikog medicinalindustrien
• Længde: Ca. 27 cm

• Strålesyet hvid bomuld
• Luksus kvalitet
• Materialet er det samme som luksus 300 g
pr. dusin varianten 6011420
• Kan vaskes og tåler at krympe
• Særligt egnet til brug under lange kemikaliehandsker og til medicinalbranchen
• Længde: 32 eller 35 cm

• Bomulds-interlock, ubleget
• Findes i to kvaliteter og forskellig længde
• 200 g pr. dusin kvaliteten fås i 27 og 35 cm
(vægt i denne længde 250 g)
• 320 g pr. dusin kvaliteten fås kun i 27 cm
• Velegnet som inderhandske

6011370

6011090

BLUE

Handsker

BLUE

Varenr Beskrivelse
6011420 Hvid interlock 300 g
6011400 Hvid interlock 200 g

STAR

Str Pakn/Krt
6-11 12/600 par
6-11 12/300 par


C
C

Interlock m/minidotter
• Stålesyet hvid bomuld m/hvide minidotter
• 320 g pr. dusin
• Giver et godt greb ved lettere montageopgaver

BLUE

Varenr Beskrivelse
6011021 Hvid interlock 32 cm
6011025 Hvid interlock 35 cm

Str
7-9
11

Pakn/Krt
12/480 par
12/480 par

Varenr Beskrivelse
6011410 Interlock m/minidot

104

Str Pakn/Krt
6-11 12/300 par


C

C
C

Varenr
6011070
6011370
6011090

Beskrivelse
Interlock 200 g 27 cm
Interlock 320 g 27 cm
Interlock 250 g 35 cm

Str
8, 10
8, 10
10

• Ubleget bomuld
• Med ribkrave og med og uden dotter
• Egnet til lettere montage, mod snavs, og hvor
man vil undgå fingeraftryk

• Strålesyet ubleget bomuld
• Elastisk og uden fingre
• Sidder tæt og komfortabelt
• Egnet som inderhandske hvor fingerføling er
et krav
• One size

Varenr Beskrivelse
6011010 Drillhandske u/dot
6011110 Drillhandske m/dot

STAR

Pakn/Krt
12/600 par
12/600 par
12/600 par

Fingerløs handske


C
C
C

6011110
BLUE

STAR



Drillhandske

6011010

BLUE

STAR

STAR

Str Pakn/Krt
8,10 12/300 par
10 12/300 par
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BLUE

STAR


C
C

Varenr Beskrivelse
6011060 Fingerløs handske

Str
One size

Pakn/Krt
25/250 stk


C

Kun salg i hele pakninger

Strik
Striknylon m/dotter

Strikpolyester m/dotter

Strikhandske m/dotter

• 70% nylon og 30% polyester - topkvalitet
• Med ribkrave og PVC-dotter
• Faconstærk handske med bløde dotter,
de giver godt greb om glatte emner
• Til allround arbejde i industri, ved håndværk,
skovarbejde og landbrug

• 100% polyester
• Med ribkrave og PVC-dotter
• Faconstærk handske med bløde dotter,
der giver godt greb om glatte emner
• Egnet til allround arbejde i industri, ved
håndværk, skovarbejde og landbrug

• Bomuld – attraktiv pris
• Med ribkrave og PVC-dotter
• Godt greb om glatte emner
• Findes i sort med sorte dotter og i hvid
med blå dotter
• Til allround arbejde i industri, ved håndværk,
skovarbejde og landbrug

6018390

6018400

BLUE
BLUE

Str
7-10

Pakn/Krt
12/240 par


C

BLUE

Varenr Beskrivelse
6018290 Strikpolyester m/dot

Str
7-10

STAR

Pakn/Krt
12/240 par


C

Varenr Beskrivelse
6018390 Strik m/dot, hvid/blå
6018400 Strik m/dot, sort/sort

Str
8,10
7-10

STAR

Pakn/Krt
12/240 par
12/240 par


C
C

Strikhandske, grøn

CuttoTRIX N

PolyTRIX

• 70% nylon og 30% polyester - topkvalitet
• Grønmeleret for lang levetid i snavset miljø
• Kraftig strikhandske anvendelig i alle brancher

• Kraftig, strikket beskyttelseshandske af
polyamid og bomuld
• PVC-dotter giver et godt og sikkert greb
• Stort indhold af bomuld gør handsken egnet til
brug i kolde omgivelser
• Behagelig handske med god pasform – kan
vaskes
• Til arbejde i industri, ved håndværk,
skovarbejde og landbrug, også om vinteren
• Længde: 25 cm

• Strikket beskyttelseshandske af polyamid
og para-aramid
• Skærebeskyttelse niveau 2
• PVC-dotter sikrer godt greb på glatte og
våde emner
• Åndbart og tyndt materiale med god finge føling
• Kan vaskes og er dermed et godt økonomisk
alternativ til fx læderhandsker
• Til jern- og metalindustrien, håndtering af
skarpe emner
• Længde: 25 cm

BLUE

Varenr Beskrivelse
6018090 Strikhandske, grøn

Kun salg i hele pakninger

Str
10

STAR

Pakn/Krt
12/240 par


C

2140

2240

Varenr Beskrivelse
6013259 CuttoT. N 922 m/dot

Str
7-10

www.icm-arsima.com

Pakn/Krt
12/150 par


K

Varenr Beskrivelse
6013253 PolyTRIX 909 m/dot

Str
7-10

Pakn/Krt
12/150 par


K

105

Handske

Varenr Beskrivelse
6018050 Striknylon m/dot

STAR

Skind
BLUESTAR Classic

Creator

• Hvidt,udsøgt oksehud – topkvalitet
• Kanvas overhånd med indsyet elastik
• Gummieret manchet
• Egnet til tungere industri, entreprenørarbejde
og håndværk.

• Lysegråt udsøgt oksehud
• Gummieret manchet
• Kanvasoverhånd med elastik
• Egnet til entreprenørarbejde, håndværk og
lettere industri

BLUE

Handsker

2131
Varenr Beskrivelse
6014060 BlueStar Classic

Str
7-12

STAR

Pakn/Krt
12/60 par

BLUE

2131
Varenr Beskrivelse
6014260 Creator oksehud


C

Str
7-12

STAR

Pakn/Krt
12/60 par

BLUESTAR Extra

BLUESTAR Industri

BLUESTAR Industri 15 cm

• Hvidt, udsøgt oksehud – topkvaliet
• Ekstra forstærkning i håndflade, tommelog pegefinger
• Lærred overhånd med indsyet elastik
• Gummieret manchet
• Stor slidtstyrke, egnet til groft arbejde

• Hvidt, udsøgt oksehud – topkvalitet
• Spaltoverhånd
• Gummieret manchet
• Egnet til jern- og metalindustrien

• Hvidt, udsøgt oksehud – topkvalitet
• Spaltoverhånd
• 15 cm lang gummieret manchet
• Egnet til jern- og metalindustrien

BLUE

2131
Varenr Beskrivelse
Beskrivelse
6014560
Extra
20-20090 BlueStar
VD 2000,
str. 33-47

106

Str
10,11

STAR

Pakn/Krt
Par/krt 

12/60 par
4 BC

BLUE

2131
Varenr Beskrivelse
6014460 BlueStar Industri

Str
8-12

STAR

Pakn/Krt
12/60 par

www.icm-arsima.com


C

2131

BLUE

Varenr Beskrivelse
Str
6014490 BlueStar Industri 15cm 10,11

Pakn/Krt
12/60 par


C

STAR

C

Kun salg i hele pakninger

Skind
T-Rex

Møbellæder-handske

• Kraftigt oksehud med forstærkning i håndfladen
• Grøn stofoverhånd med indsyet elastik
• Gummieret manchet
• Prisbillig model
• Egnet til lettere industriarbejde

BLUE

2211
Str
8-12

STAR

Pakn/Krt
12/60 par

BLUE

Varenr Beskrivelse
6014020 Møbellæder-handske


C

Str
10

STAR

Pakn/Krt
12/120 par

Svineskindshandske

Signal

Driver handsker

• Naturel svineskind – god kvalitet
• Halvforet
• Bomuldsoverhånd med indsyet elastik
• Kanvasmanchet
• Negle- og knoforstærkning
• Til allround brug

• Blødt gedeskind af høj kvalitet
• Gul fluorescerende stofoverhånd med refleks på
knoforstærkning
• Foret med lækkert bomuldsfor
• Sommer er halvforet,Vinter er helforet
• Egnet til entreprenørarbejde og lettere industri,
hvor der er behov for øget synlighed

• Driver handsker
• Driver handsker af gedeskind
• Fås uden for eller helforet med lodden bomuld
• Meget bløde og smidige
• Overhånd med indsyet elastik
• “Keystone” tommelfinger

BLUE
BLUE

Varenr Beskrivelse
6015150 Svineskind

Kun salg i hele pakninger

Str
10

STAR

Pakn/Krt
12/120 par


C

Varenr Beskrivelse
6017100 Signal Vinter
6017101 Signal Sommer

Str
8-11
8-11

www.icm-arsima.com

STAR

Pakn/Krt
12/60 par
12/60 par


C
C

BLUE

Varenr Beskrivelse
6014970 Driver m/for
6014980 Driver u/for

Str
8-11
8-11


C

STAR

Pakn/Krt
12/120 par
12/120 par


C
C

107

Handsker

Varenr Beskrivelse
6014030 T-Rex oksehud

• Handske af møbelrestlæder
• Råhvid kanvasoverhånd
• Forstærkning i håndfladen
• Allround handske til brug i de fleste brancher

Spalt
BLUESTAR Spalt

BLUESTAR Spalt Luksus

BLUESTAR Spalt Extra

• Oksespalthandske i gråt læder
• Gummieret manchet
• Kanvasoverhånd med elastik
• Halvforet
• Prisattraktiv
• Egnet til industri og håndværk

• Kraftig oksespalthandske - topkvalitet
• Gummieret manchet
• Kanvasoverhånd med elastik
• Halvforet
• Egnet til industri og håndværk

• Kraftig, grå oksespalthandske - topkvalitet
• Spaltforstærkning i håndflade, tommel- og
pegefinger
• Gummieret manchet
• Egnet til industri og håndværk, stor slidstyrke

Handsker

BLUE

Varenr Beskrivelse
6014100 BlueStar Spalt

Str
10

STAR

Pakn/Krt
12/60 par


C

BLUE

3133
Varenr Beskrivelse
6014110 BlueStar Spalt Luksus

Str
8-12

STAR

Pakn/Krt
12/60 par


C

BLUE

Varenr Beskrivelse
6014310 BlueStar Spalt Extra

Str
10

STAR

Pakn/Krt
12/60 par

BLUESTAR Spalt Extra OX

Oksespalthandske

Svinespalthandske

• Kraftig, grå oksespalthandske - topkvalitet
• Oksehudsforstærkning i håndflade, tommelog pegefinger
• Gummieret manchet
• Egnet til industri og håndværk, stor slidstyrke

• 6015350: Oksespalthandske med hel håndflade
(88CBSA). Overhånd og manchet af kanvas
• 6014090: Oksespalthandske med forstærkning
i håndfladen. Overhånd og manchet af kanvas.
Halvforet, tyndt for
• Ideel handske til hyppig udskiftning ved snavsede
opgaver

• Speciel importvare, der kan leveres i store
kvantiteter efter aftale
• Svinespalt med overhånd og manchet af kanvas
• Keystone tommelfinger
• Egnet til snavsede opgaver, hvor handsken har
meget kort levetid

6015350

Varenr Beskrivelse
6014320 BlueS. Spalt Extra OX

108

Str
10

STAR

Pakn/Krt
12/60 par


C

C

6014090
BLUE

BLUE



Varenr Beskrivelse
Str
6015350 Oksespalt hel håndflade 10
6014090 Oksespalt basis
10

STAR

Pakn/Krt
12/120 par
12/120 par

www.icm-arsima.com

BLUE

STAR


C
C

Varenr Beskrivelse
6015360 Svinespalt

Str
10

Pakn/Krt
12/120 par


C

Kun salg i hele pakninger

Arbejdshandsker – syntetiske
Man-at-Work 301

DiraMech 303

• Arbejdshandske af kunststof – 100% chromfri
• Ligner, men overgår, en standard læderhandske
• Høj komfort og god gribeevne
• Lang levtid da polymercoatningen afviser olie,
fedt og vand
• Kan vaskes uden at miste sin pasform
• Til entreprenørarbejde, metalindustri,
lagerarbejde og byggeri
• Længde: 25 cm

• Arbejdshandske med manchet
• Fremstillet af kunststof, der er 100% chromfri
• Nitrilcoatningen afviser fedt, olie, vand og sikrer
godt greb
• Meget fleksibel og komfortabel
• Til lagerarbejde, byggeri, entreprenørarbejde
• Længde: 26-28 cm

2111
Str
8-11

Pakn/Krt
10/100 par


K

Varenr Beskrivelse
6012705 DiraMech 303

Str
9-11

Pakn/Krt
10/100 par

RewoMech Sommer 643

Worknit nitril

• RewoMech Sommer
• Handske af kunstigt læder
• Med manchet og piping
• Høj komfort i varme omgivelser
• Til montage og let industriarbejde samt arbejde
som kræver høj slidstyrke og god fingerføling
• Længde: 25 cm

• Elastisk allroundhandske – topkvalitet!
• God pasform og meget høj komfort
• Kraftig nitrilbelægning på underhånd, pege- og
tommelfinger, ekstra godt greb
• Overhånd i svedabsorberende jerseybomuld, for
af kraftig lodden bomuld
• Alternativ til læder
• Kan vaskes uden at ændre egenskaber
• Til bygge & anlæg, tåler også fedt og olie

2121
Varenr Beskrivelse
Str
6018642 RevoMech Sommer 643 7-13

Kun salg i hele pakninger

Handsker

Varenr Beskrivelse
6012703 Man-at-Work 301

2111

K

3111
Pakn/Krt
10/100 par


K

Varenr Beskrivelse
6012800 Worknit HD

www.icm-arsima.com

Str
M-XXL

Pakn/Krt
12/144 par


B

109

Montage
SynTec IT

SynTec HW

SynTec PU

• Syntetisk læderhandske med Wave-Lock mønster
• Håndryg af blå spandex samt 2 mm skum
• Kno og manchet lavet af neopren
• Egnet til arbejde med touch screens
• God gribeevne, også ved arbejde med våde og
olierede emner
• Til montageopgaver med behov for ekstra stor
fingerføling

• Vandafvisende syntetisk læderhandske
• Hi-Viz gul spandex med 2 mm skum
• Slip-On Style, uforet
• God gribeevne, også ved arbejde med våde og
olierede emner
• Til montageopgaver med behov for ekstra stor
fingerføling

• Handske af stretch PU, uforet
• Sølv spandex håndryg med reflekterende piping
• 5 cm elastisk velcrolukning
• God gribeevne, også ved arbejde med våde og
olierede emner
• Til montageopgaver med behov for ekstra stor
fingerføling

BLUE

Handsker

Testes iht. EN 388
Varenr Beskrivelse
6016671 SynTec IT

Str
8-11

STAR

Pakn/Krt
12/60 par


C

BLUE

Testes iht. EN 388
Varenr Beskrivelse
6016672 SynTec HW

Str
8-11

STAR

Pakn/Krt
12/60 par


C

BLUE

Testes iht. EN 388
Varenr Beskrivelse
6016673 SynTec PU

Str
8-11

STAR

Pakn/Krt
12/60 par

Gaia

Tyfon

ExtraGrip

• Nylonhandske belagt med polyurethan
• Fleksibel og komfortabel med keystone
tommelfinger
• Slip-on manchet
• God gribeevne, også ved arbejde med våde og
olierede emner
• Til montageopgaver, hvor der er behov for ekstra
stor fingerføling, herunder montage o.l.

• Nylonhandske belagt med polyurethan
• Meget fleksibel og komfortabel
• Elastisk manchet
• God gribeevne, også ved arbejde med våde og
olierede emner
• Til montageopgaver med behov for ekstra stor
fingerføling

• Underhånd af vandafvisende gedeskind med
gummiforstærkninger på håndflade og fingre for
godt greb og øget slidstyrke
• Overhånd af nylon/lycra for øget fleksibilitet,
lamineret med en vandafvisende og åndbar
membran for at holde hænderne tørre
• Elastisk manchet med velcroluk
• Egnet til opgaver med krav om god fingerføling

BLUE

2121
Varenr Beskrivelse
6016690 Gaia

110

Str
6-12

STAR

Pakn/Krt
12/72 par


C

BLUE

2121
Varenr Beskrivelse
6016670 Tyfon

Str
6-12

STAR

Pakn/Krt
12/72 par
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C


C

3122
Varenr Beskrivelse
6012810 ExtraGrip

Str
7-11

Pakn/Krt
10 par


B

Kun salg i hele pakninger

Tekniker – skind
Teknikerhandske

Performer

Tech Soft

• Blødt uforet gedeskind
• 6016660: Har ribkrave og interlock overhånd
med indsyet elastik
• 6016460: Har slip-on krave og trikothåndryg
med indsyet elastik

• Blødt uforet svineskind
• Elastisk manchet med velcroluk
• Sidder tæt med god komfort
• Interlock overhånd

• Hvidt gedeskind uden for – god kvalitet
• Smart design, blød og smidig
• Elastisk stofoverhånd
• Elastisk manchet med velcrolukning
• Negleforstærkning og pegefinger helt i skind

6016660

6016460

BLUE

Pakn/Krt
12/120 par
12/120 par

BLUE

STAR


C
C

Varenr Beskrivelse
6016560 Performer

Str
7-11

Pakn/Krt
12/120 par


C

Varenr Beskrivelse
6016150 Tech Soft m/velcro

Str
7-11

Pakn/Krt
12/120 par

Teknikerhandske kalveskind

Teknikerhandske

Svejsehandske TIG

• Blødt kalveskind
• Smart design sikrer god fleksibilitet
• Har elastisk stofoverhånd samt
velcroluk i håndled
• Negleforstærkning på fingre

• Blødt uforet gedeskind
• Indsyet elastik i håndryggen
• 6016260: Har ribkrave
• 6016360: Har slip-on krave

• Blød og smidig handske af gedeskind med perfekt
pasform
• Uforet og med 15 cm spaltkrave
• Indsyet elastik i håndryggen
• Syet med kevlartråd
• Rigtig god fingerføling
• Egnet til TIG (argon) svejsning
• EN 12477, type B

6016260

Varenr Beskrivelse
6016155 Tekniker kalveskind

Kun salg i hele pakninger

Str
8-12

Pakn/Krt
12/120 par


B

B

6016360
BLUE

Varenr Beskrivelse
6016260 Teknikerhandske m/rib
6016360 Teknikerhandske u/rib



Str
7-12
6-11

www.icm-arsima.com

STAR

Pakn/Krt
12/120 par
12/120 par


C
C

3121

BLUE

41xx4x

Varenr Beskrivelse
6016160 Svejsehandske TIG

Str
7-12

STAR

Pakn/Krt
12/60 par


C

111

Handsker

Varenr Beskrivelse
Str
6016660 Teknikerhandske m/rib 8-11
6016460 Teknikerhandske u/rib 6-11

STAR

Tekniker – syntetiske
HyFlex 11-600,11-601

HyFlex 11-400, 11-401, 11-402

• Strikket PA handske med elastisk manchet og PU belægning
• 11-600: Hvid, halvdyppet, kombinerer sikkert greb med slidstyrke
på en bred håndoverflade
• 11-601: Grå/sort farvning, der er mindre følsom over for pletter,
konstrueret til mere snavsede miljøer
• Maksimal smidighed og følsomhed til de fineste håndteringsopgaver i tørt miljø
• Sikrer en præcis håndtering af små genstande men beskytter også
produktet mod fingeraftryk, støv fra handsker og forurening fra
andre produkter
• Længde: 160-255 mm

• Strikket PA handske med vandbaseret PU belægning og elastisk
manchet
• Produceret under miljøvenlige forhold, længde 215-245 mm
• PU-belægningen er fri for DMF (dimethylformaldehyd)
• Fordele v/vandbaseret PU belægning
- Mærkes ikke på huden, da den ikke trænger gennem strikhandsken
- Giver bedre elasticitet og komfort
- I nogle varianter opnås ekstra høj slidstyrke
• 11-400: Hvid, dyppet i håndfladen
• 11-401: Sort, dyppet i håndfladen
• 11-402: Gul hi-viz med sort 3/4 dyp

11-600

11-601

11400

Handsker

3131
Varenr Beskrivelse
6020000 HyFlex 11-600, hvid
6020005 HyFlex 11-601, sort

Str
6-10
7-11

Pakn/Krt
12/144 par
12/144 par

Varenr
6020020
6020025
6020030


B
B

11401

Beskrivelse
HyFlex 11-400, hvid
HyFlex 11-401, sort
HyFlex 11-402, gul

Str
6-11
6-11
6-11

Pakn/Krt
12/144 par
12/144 par
12/144 par

11402

11-400

11-401
11-402

3131

4131


B
B
B

HyFlex Ultralite 11-618

HyFlex Foam 11-801

Oil Grip

• Tynd handske med fremragende komfort og
fingerføling til præcisionskrævende arbejde
• Strikkede PA handsker med PU belægning i
håndfladen og elastisk manchet
• Til brug i tørre eller let olierede miljøer til
plukning/montage af små emner
• Længde: 210-245 mm

• Strikkede PA handsker med opskummet nitrilbelægning, der giver god smidighed, åndbarhed
og stor holdbarhed
• Ideelle til tørre og let olierede opgaver, som
samtidig kræver en let mekanisk beskyttelse og
stor håndteringspræcision
• HyFlex® Foam Grey 11-801 er det ideelle valg
til snavsede miljøer
• Antistatisk iht. EN1149
• Længde: 200-270 mm

• Grøn nylon med sort mikropor nitrilbelægning
• Høj komfort under anstrengende forhold
• Stor fleksibilitet i handskematerialet
• Specialbelægningen sikrer godt greb under både
våde og olierede forhold

9012274

9012274

9012275

3121
3131

3121
Varenr Beskrivelse
Str
6020015 HyFlex Ultralite 11-618 7-11

112

Pakn/Krt
12/144 par


B

Varenr Beskrivelse
6020040 HyFlex Foam 11-801

Str
7-10

Pakn/Krt
12/144 par
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B

Varenr Beskrivelse
9012274 OilGrip 1/2 dyppet
9012275 OilGrip 1/1 dyppet

Str
7-11
7-11

Pakn/Krt
12/144 par
12/144 par


B
B

Kun salg i hele pakninger

Tekniker – syntetiske
Camapur Comfort 619

Camapur Comfort 626

• Designet til montering af mindre komponenter
uden at man mister kontakt med emnerne
• Sømløs hvid polyester belagt med et tyndt lag
grå PU i inderhånden og på fingerspidserne
• Fantastisk god gribekontakt
• Sidder stramt om hånden og fingerfølingen er
helt i top
• Længde: 24 cm

• Ekstrem tynd polyamidhandske med
PU-belægning
• Perfekt fingerføling og meget høj slidstyrke
• Godt greb ved håndtering af våde og glatte
emner
• Den sorte farve er populær i specielt metalindustrien
• Længde: 24 cm

2131

2131
Str
6-11

Pakn/Krt
10/100 par


K

Varenr Beskrivelse
6012600 Camapur Comfort 626

Str
7-11

Pakn/Krt
10/100 par


K

GemoMech 665

Polytril Air Comfort

MaxiFlex

• Sømløs polyamid handske
• PU-dyppet med nitrildotter, som sikrer et godt
greb selv på olierede og fedtede emner
• Ideel til værksteder og mekanikere
• Længde: 215 – 270 mm

• Polyamid, bomuld og lycra strik med elastisk
manchet og halvdyppet, opskummet nitrilbelægning
• Lycra øger fleksibilitet og komfort ved arbejde
med små emner
• Bomuld giver øget svedabsorption
• Belægning er ikke i kontakt med huden, så handsken føles mere kølig og tør
• Opskummet nitril giver bedre greb i vådt og
olieret miljø
• Mørk farve øger levetiden i snavset miljø
• Vaskbar
• Længde: 24.5 cm

• Tætsiddende fleksibel handske med god fingerføling
• Nylonstrik med opskummet PU belægning
• Mere åndbar og smidig end tilsvarende handsker
• Belægningen trækker ikke gennem strikhandsken, så huden bliver mindre irriteret og varm
• Miljøvenlig produktion uden opløsningsmidler
• Specialcoated belægning sikrer godt greb om
både våde og olierede emner

4121
Varenr Beskrivelse
6018650 GemoMech 665

Kun salg i hele pakninger

4121
Str
6-11

Pakn/Krt
12/144 par


K

3141

Varenr Beskrivelse
9012273 Polytril Air Comfort

Str
6-11

www.icm-arsima.com

Pakn/Krt
10/100 par


B

Varenr Beskrivelse
6012710 MaxiFlex

Str
7-11

Pakn/Krt
12/144 par


B

113

Handsker

Varenr Beskrivelse
6012597 Camapur Comfort 619

Tekniker – syntetiske
PU Tech

Multi Sand Nitril

PU First Black

• Sort nylonhandske belagt med polyurethan
• Meget fleksibel og har god gribeevne, også ved
arbejde med våde og olierede emner
• Slidstærk og formstabil

• Sort/grå nylonhandske belagt med opskummet
sandet nitril
• Meget fleksibel og med god gribeevne, også ved
arbejde med våde og olierede emner
• Meget høj slidstyrke

• Sort nylonhandske med PU belægning
• God pasform og fint greb, også om våde
og olierede genstande
• Elastisk ribkrave

BLUE

Handsker

4131
Varenr Beskrivelse
6012680 PU Tech

Str
7-11

STAR

Pakn/Krt
12/120 par


C

3121

BLUE

STAR

Varenr Beskrivelse
Str
6012671 Multi Sand Nitril
6-12
6012672 Multi Sand Nitril, vinter 6-12

Pakn/Krt
12/120 par
12/120 par


C
C

4131
Varenr Beskrivelse
9012015 PU First Black

Str
6-12

Pakn/Krt
10/100 par

Perfect Poly Skin

Grabber

PowerFlex 80-100

• Meget tynd polyamid strik med elastisk ribmanchet og PU belægning i håndflade og fingre
• Stor komfort og meget fin fingerføling
• Meget små masker (gauge 18) gør at handsken
sidder tæt til hånden
• Blå/grå farve øger levetid i snavset miljø
• Egnet til præcisionsarbejde i tørt miljø
• Længde: 24 cm

• Strikket handske dyppet i latex m/struktur i
håndfladen
• Godt greb og god pasform
• Til industri, ved entreprenørarbejde, landbrug og
håndværk

• Fremragende mekanisk ydeevne med god komfort og god modstand over for slid og snit
• Strikket bomuldshandske med ribkant og gummibelægning i håndfladen
• Handsken har et godt og sikkert greb både
under våde og tørre forhold
• Længde: 245-265 mm,
• Farvekode: (7) Rød, (8) gul, (9) brun, (10) sort

2121
Varenr Beskrivelse
9012260 Perfect Poly Skin

114

BLUE

3142
Str
7-10

Pakn/Krt
10/100 par


B

Varenr Beskrivelse
6013260 Grabber

Str
8-11

STAR

Pakn/Krt
12/120 par

www.icm-arsima.com


C


B

2242 x2xxxx
Varenr Beskrivelse
6020050 PowerFlex 80-100

Str
7-10

Pakn/Krt
12/144 par


B

Kun salg i hele pakninger

Dyppede handsker
Hercules Nitril m/rib

Hercules Nitril m/manchet

Nitril m/manchet

• Kraftig jersey bomuld med halvdyppet nitril
• Ventileret overhånd og elastisk ribkrave
• God skærefasthed
• Actifresh-behandlet
• Solid handske til arbejde med tunge materialer

• Kraftig jersey bomuld med heldyppet nitril
• God beskyttelse mod væskestænk
• God skærefasthed og med lærredsmanchet
• Actifresh behandlet
• Solid handske til tung industri

• Heldyppet nitrilhandske – letvægtskvalitet
• Let jersey bomuldsfor
• Manchet af lærred
• Konkurrencemodel egnet til tungt arbejde i de
fleste brancher

BLUE

4221
Str
8, 10

Pakn/Krt
12/144 par


C

BLUE

4221
Varenr Beskrivelse
6012250 Herkules m/manchet

Str
8-11

STAR

Pakn/Krt
12/144 par


C

4221

BLUE

Varenr Beskrivelse
Str
6012650 Nitril heldyp m/manchet 10

Pakn/Krt
12/120 par

Hycron 27-600, 27-602

Hycron 27-607, 27-805

Nitex m/manchet 309

• Nitril belægning på jerseyfor, fås hel- og
halvdyppet med strikket ribkrave
• En robust handske til det tunge arbejde: holder
tre gange længere end kraftige læderhandsker
• Ideel til håndtering af ru materialer som
fx støbegods, smedejern og mursten
• Belægningen afviser olie, fedt og snavs
• Antistatisk iht. EN1149
• Længde: 250-260 mm

• Nitril belægning på jerseyfor, fås hel- og
halvdyppet med sikkerhedsmanchet
• En robust handske til det tunge arbejde: holdertre gange længere end kraftige læderhandsker
• Ideel til håndtering af ru materialer som
fx støbegods, smedejern og mursten
• Belægningen afviser olie, fedt og snavs
• Antistatisk iht. EN1149
• Længde: 250-260 mm

• Heldyppet kraftig nitrilhandske
• Jersey bomuldsfor og ribkrave
• Meget fin pasform for så kraftig en handske
• God skærefasthed
• Længde: Ca. 26 cm

27-602

27-600

27-607

4221
Varenr Beskrivelse
Str
6020100 Hycron 27-600 halvdyp 8-10
6020105 Hycron 27-602 heldyp 8-10

Kun salg i hele pakninger

STAR

C

27-805

4221
Pakn/Krt
12/144 par
12/144 par


B
B

Varenr Beskrivelse
Str
6020110 Hycron 27-607 halvdyp 8-10
6020120 Hycron 27-805 heldyp 9-11

www.icm-arsima.com

Pakn/Krt
12/144 par
12/144 par


B
B

4221
Varenr Beskrivelse
6012699 Nitex 309

Str
8-10

Pakn/Krt
10/120 par


K

115

Handsker

Varenr Beskrivelse
6012210 Hercules m/rib

STAR

Dyppede handsker
Hercules Light Nitril halvdyp

Monsun105

EasyFlex 47-200

• Halvdyppet nitrilhandske med bomuldsfor
• Med ribkrave og Actifresh behandling
• God skærefasthed samt høj slidstyrke og
perfekt pasform
• Til tungt arbejde med krav om god fingerføling
• Fås også i en billigere konkurrencevariant

• En fleksibel og sikker bomuldstrikot-handske
halvdyppet i nitril
• Fleksibelt materiale der sidder tæt til hånden
• God pasform og høj komfort
• Længde: 24 cm

• Let halvdyppet nitrilbelægning på interlockfor
med ribkant
• Kølig og komfortabel med et virkeligt godt greb
• Meget god bestandighed over for hak, punktering og slid
• Nitrilbelægningen afviser olie og fedt
• Længde: 270 mm

6012360

6012560

BLUE

Handsker

3111
Varenr Beskrivelse
6012360 Hercules Light halvdyp
6012560 Gul nitril halvdyp

Str
7-11
7-11

STAR

Pakn/Krt
12/144par
12/120 par


C
C

2111

2111

Varenr Beskrivelse
6012345 Monsun 105

Str
7-10

Pakn/Krt
10/100 par


K

Varenr Beskrivelse
6020140 EasyFlex 47-200

Str
7-10

Pakn/Krt
12/144 par

CamaStretch 120

Camatex 451

Gladiator 16-500

• Nitrildyppet bomuldshandske med spandex
• Fabelagtig pasform grundet den fleksible
spandex
• Behagelig ved længere tids brug
• Længde: 24 cm

• Heldyppet bomuldshandske af meget høj
kvalitet
• Belagt med naturlatex, der giver handsken en
ekstra god pasform, høj fleksibilitet og gode
mekaniske egenskaber
• Egnet til vådt og tørt arbejde i de fleste
brancher
• Godkendt til brug i levnedsmiddelindustrien
(RAL)
• God beskyttelse af underarmene
• Længde: 30 cm

• Bomuldshandske med latex halvdyp og ribkrave
• Rynket latex sikrer bedre greb om våde og
tørre genstande
• God pasform giver bedre komfort
• Egnet til murere, brolæggere og ved tagarbejde
• Længde: 230-260 mm

2111
Varenr Beskrivelse
6012494 CamaStretch 120

116

2131
Str
7-10

Pakn/Krt
10/100 par


K


B

x241 x2xxxx

Varenr Beskrivelse
6044296 Camatex 451

Str
7-10

Pakn/Krt
10/100 par
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K

Varenr Beskrivelse
6020160 Gladiator 16-500

Str
7-10

Pakn/Krt
12/72 par


B

Kun salg i hele pakninger

PVC
PVC-handske
• Heldyppet PVC-handske m/kraftigt jerseyfor
• God olie- og kemikalieresistens
• Sandet overflade for godt greb selv ved olierede emner
• Actifresh-behandlet
• Findes i flere længder

6012440

JKL

Varenr
6012440
6012460
6012470

Beskrivelse
PVC-handske 27 cm
PVC-handske 35 cm
PVC-handske 40 cm

BLUE

Str
8, 10
10
10

6012470

STAR

Pakn/Krt
12/72 par
12/72 par
12/72 par


C

Handsker

4121

6012460

C
C

PVC-handske 60 cm
• Grøn olie- og kemikalieresistent PVC-handske
m/kraftigt jerseyfor
• Sandet overflade for godt greb selv ved olierede
emner
• Med påsvejset ærme
• Actifresh-behandlet

4121

BLUE

JKL

Varenr Beskrivelse
6012401 PVC-handske 60 cm
6012400 PVC-handske 60 cm

Kun salg i hele pakninger

Str
8
10

STAR

Pakn/Krt
12/72 par
12/72 par


C
C

www.icm-arsima.com
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Handsker

Nitril
Sol-Vex 37-500+, 37-645, 37-675

Sol-Vex 37-695

• Meget komfortabel nitrilhandske med unik slidstyrke og
god mekanisk beskyttelse
• Det ideelle valg til sikker håndtering af skrappe kemikalier,
fx kemisk forarbejdning, arbejde med køle/smøremidler,
olieraffinering, metalproduktion, trykning
• 37-500+: M/velour., blå, rudemønster, 0.38 mm
• 37-645: U/velour., grøn, Sand Patch, 0.28 mm,
EN388 (4,0,0,1)
• 37-675: M/velour., grøn, Sand Patch, 0.38 mm
• Længde: 330 mm
• AQL 0.65

• Komfortabel handske med unik slidstyrke og
god mekanisk beskyttelse
• Det ideelle valg til sikker håndtering i en lang
række arbejdsmiljøer, hvor der anvendes
skrappe kemikalier
• Grøn, velouriseret og med rudemønster
• Længde: 380 mm, tykkelse: 0.425 mm
• AQL 0.65

4101

JKL

Varenr
6020225
6020205
6020200

Beskrivelse
Sol-Vex 37-500+, blå
Sol-Vex 37-645, grøn
Sol-Vex 37-675, grøn

Str
7-11
7-11
6-11

Pakn/Krt
12/144 par
12/144 par
12/144 par



4101

B

AJL

Varenr Beskrivelse
6020210 Sol-Vex 37-695

B
B

Str
7-10

Pakn/Krt
12/72 par


B

Sol-Vex Premium 37-900

Virtex 79-700

Sol-Knit 39-124

• Hver enkelt handske er testet individuelt med
trykluft
• Speciel nitrilfilm med større slidstyrke og
enestående kemikalieresistens
• Rød, velouriseret og med rudemønster
• Længde: 380 mm, tykkelse: 0.425 mm
• AQL 0.065

• Høj komfort og god kemisk beskyttelse
• Produceret med Aquadri Technology, som giv
handsken en god fugtabsorberende evne, så
brugerens hænder holdes tørre i længere tid
• Antistatisk iht. EN1149
• Ligger parvist i pose med 50 par
• Længde: 310 mm +/-10 mm, tykkelse: 0.225 mm
• AQL 0.65

• Interlock bomuldshandske med heldyppet
nitrilbelægning
• Ru overflade for bedre greb om fedtede og
olierede emner
• Heavy-duty handske egnet til fx affedtning
• Længde: 35 cm
• AQL 1.0

4101

JKL

Varenr Beskrivelse
Str
6020215 Sol-Vex Premium 37-900 7-11

118

2000
Pakn/Krt
6/72 par


B

2000

Varenr Beskrivelse
6020245 Virtex 79-700, 50 par

Str
7-11

Pakn/Krt
1/4 poser

www.icm-arsima.com


B

x1xxxx

Varenr Beskrivelse
6020230 Sol-Knit 39-124

Str
7-10

Pakn/Krt
12/72 par


B

Kun salg i hele pakninger

Nitril
Camatril Velours 730, 732

Camatril 733

• Fremstillet af speciel nitril af meget høj kvalitet
• Resistent over for et stort antal kemikalier
• God mekanisk beskyttelse mod kantede emner
• Anatomisk rigtig pasform og god fingerføling
• Indvendig bomuldsvelourisering for bedre
komfort
• Godkendt til levnedsmiddelindustrien (RAL)
• Længde: 30 eller 40 cm, tykkelse: 0.4 mm
• AQL 0.65

• Fremstillet af speciel nitril af meget høj kvalitet
• Resistent mod et stort antal kemikalier
• Høj mekanisk beskyttelse mod kantede emner
• Anatomisk rigtig pasform og god fingerføling
• Godkendt til levnedsmiddelindustrien (RAL)
• Længde: 60 cm, tykkelse: 0.5 mm
• AQL 0.65

2101

AJL
Str
7-11
7-11

Pakn/Krt
10/100 par
10/100 par

3102



AJL

Varenr Beskrivelse
6046202 Camatril 733 60 cm

K
K

Str
8-11

Pakn/Krt
1/10 par

Handsker

Varenr Beskrivelse
6046200 Camatril V. 730 30 cm
6046201 Camatril V. 732 40 cm


K

Sol-Vex 37-185

NitoPren 717

NitoPren P 727

• 45 cm lang komfortabel nitrilhandske med unik
slidstyrke og god mekanisk beskyttelse
• Uvelouriseret og med Sand Patch mønster
• Længde: 455 mm, tykkelse: 0.56 mm
• AQL 0.65

• 2-lags beskyttelseshandske med nitril indvendigt
og chloropren yderst
• Bedre kemikalieresistens og bedre mekaniske
egenskaber end ved brug af ren nitril
• Modstandsdygtig over for en lang række gasser
• Stor fleksibilitet og perfekt pasform
• Ru inderhånd giver godt og sikkert greb
• Let velourisering for bedre komfort
• Længde: 31 cm, tykkelse: 0.65 mm
• AQL 0.65

• 2-lags beskyttelseshandske med nitril indvendigt
og chloropren yderst
• Bedre kemikalieresistens og bedre mekaniske
egenskaber end ved brug af ren nitril
• Modstandsdygtig over for en lang række gasser
• Stor fleksibilitet og perfekt pasform
• Ru inderhånd giver godt og sikkert greb
• Indvendig bomuldstrikot; stopper ved handskemanchetten for bedre kombination med
kemikaliebeskyttelsesdragt
• Længde: 35 cm, tykkelse: 1.9 mm
• AQL 0.65

4102

2001

AKL

Varenr Beskrivelse
6020220 Sol-Vex 37-185 45cm

Kun salg i hele pakninger

Str
7-11

Pakn/Krt
12/72 par


B

AJL

Varenr Beskrivelse
6046233 Nitopren 717

3122
Str
7-11

www.icm-arsima.com

Pakn/Krt
10/100 par


K

FGI

x1xxxx

Varenr Beskrivelse
6046234 Nitopren P 727

Str
9-11

Pakn/Krt
10/100 par


K

119

Nitril & vinyl
VeroChem 754

Tricotril 736, 737

Tricotril Winter 738, 739

• Fremstillet af speciel nitril af meget høj kvalitet
• Speciel god pasform og profilering i inderhånden giver handsken et godt greb
• Handsken er kun 0.3 mm tyk og har derfor
også en ekstrem god fingerføling
• Indvendig bomuldsvelourisering gør handsken
komfortabel og nem at tage på og af godkendt
til levnedsmiddelindustrien (RAL)
• Længde: 32 cm
• AQL 0.65

• Fremstillet af speciel nitril af meget høj kvalitet
• Indvendig bomuldstrikot
• Resistent mod et stort antal kemikalier
• Høj mekanisk beskyttelse mod kantede emner
• Godkendt til levnedsmiddelindustrien (RAL)
• Længde: 30 eller 40 cm, tykkelse: 1.5 mm
• AQL 0.65

• Fremstillet af speciel nitril af meget høj kvalitet
• Lodden bomuldstrikot er limet på indersiden af
handsken hvilket sikrer høj kemikalieresistens i
forhold til en dyppet handske
• Resistent mod et stort antal kemikalier
• Høj mekanisk beskyttelse mod kantede emner
• Til håndtering af aggressive materialer eller
store og grove emner under kolde forhold
• Længde: 30 eller 40 cm, tykkelse: 2 mm
• AQL 0.65

2101

Handsker

2001

JKL

Varenr Beskrivelse
6046204 VeroChem 754

Str
7-11

Pakn/Krt
10/100 par


K

AJL

3121

Varenr Beskrivelse
6046206 Tricotril 736, 30 cm
6046207 Tricotril 737, 40 cm

Str
8-11
8-11

Pakn/Krt
10/100 par
10/100 par


K
K

AJL

x2xxxx

Varenr Beskrivelse
Str
6046208 Tricotril W 738, 30 cm 8-11
6046209 Tricotril W 739, 40 cm 8-11

Pakn/Krt
1/10 par
1/10 par

TevuChem 765

Tricotril K 836

Grøn Nitrilhandske

• Nitrilhandske med bomuldsfor
• Unikt 2 lags system sikrer høj komfort samt god
beskyttelse mod mange kemikalier
• Ideel til arbejde med våde olierede produkter
hvor der stadig er behov for et godt greb
• God pasform og meget komfortabel selv ved
længerevarende arbejde
• Længde: 30 cm
• AQL 0.65

• Fremstillet af speciel nitril af meget høj kvalitet
og para-amid, som sikrer handsken høj
skærefasthed
• Resistent mod et stort antal kemikalier
• Høje mekaniske beskyttelsesegenskaber tillader
arbejde med grove og kantede emner
• Godkendt til levnedsmiddelindustrien (RAL)
• Længde: 30 cm, tykkelse: 1.7 mm
• AQL 0.65

• Nitrilhandske med god kemikalieresistens
• Indvendig velourisering
• Til håndtering af mange opløsningsmidler
• Længde: 33 cm, tykkelse: 0.38 mm

3111

JKL

Varenr Beskrivelse
6046232 TevuChem 765

120

3332
Str
8-10

Pakn/Krt
10/100 par


K

AJL

4101

Varenr Beskrivelse
6046211 Trikotril K 836

Str
8-11

Pakn/Krt
1/10 par
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K

til -20°C

BLUE

AJL

Varenr Beskrivelse
6046210 Grøn Nitrilhandske

Str
6-11


K
K

STAR

Pakn/Krt
12/144 par


C

Kun salg i hele pakninger

Vinyl & latex
SemperSoft vinyl

SemperSoft Extended

Family Glove

• Blå vinyl, top kvalitet - uden phtalater
• Formstøbt med god pasform
• Kraftig velourisering
• Mønster i håndflade; bedre vådt/tørt greb
• God kemikalieresistens
• Indpakket parvist i salgsenhed med 12 par
• Til vådt arbejde fx i fødevareindustrien
• Længde: 31 cm, tykkelse: 0.45 mm
• AQL 1.5

• Blå vinyl, top kvalitet - uden phtalater
• Magen til almindelig Sempersoft men forlænget
med påsvejset vinyl ærme
• Længde: Total 68 cm
• God kemikalieresistens
• Til meget vådt arbejde

• Blå vinyl – god kvalitet, uden phtalater
• Formstøbt med god pasform
• Kraftig velourisering
• Mønster i håndflade for bedre vådt/tørt greb
• God kemikalieresistens
• Indpakket enkeltvist, 10 par i boks
• Til vådt arbejde, godkendt til levnedsmiddelindustrien
• Længde: 31 cm, tykkelse: 0.6 mm
• AQL 1.5

3000
Str
7-10

Pakn/Krt
12/144 par


B

3000

Varenr Beskrivelse
6047205 SemperSoft Extended

Str
7-10

Blå Gummihandske

Sort Industrihandske

• Husholdningshandske af latex, med rullekant og
velourisering
• Godkendt til fødevareindustrien
• Længde: 28 cm, tykkelse: 0.40 mm

• Kraftig latexhandske
• Velouriseret og med god slidstyrke
• Til grov rengøring og industri
• Længde: 30 cm, tykkelse: 0,75 mm

BLUE

1010
Varenr Beskrivelse
6044210 Blå Gummihandske

Kun salg i hele pakninger

Str
6-10

STAR

Pakn/Krt
12/144 par


C

2020

BLUE

ABK

Varenr Beskrivelse
6045210 Sort Industrihandske

Pakn/Krt
12/144 par

Str
6-10
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B

Varenr Beskrivelse
6047210 Family vinyl

Str Pakn/Krt
S-XL 10/200 par


B

STAR

Pakn/Krt
12/144 par


C

121

Handsker

Varenr Beskrivelse
6047200 SemperSoft blå

3000

Latex
Duzmor Plus 87-600

Universal Plus 87-650

• Letvægtshandske af 100% latex
• Fabelagtig fleksibilitet og fingerfølsomhed
• Uden velourisering
• Klorineret indvendigt og udvendigt for at ned
sætte risiko for allergi
• Fås i halve størrelser fra 6.5 til 10
• Længde: 305 mm, tykkelse: 0.43 mm
• AQL 0.65

• Let naturgummi der giver en førsteklasses
fingerføling kombineret med stor strækstyrke
• Velourisering af ren bomuld; blød,
ikke-irriterende og meget behagelig
• Klorineret for at mindske allergirisikoen
• Fishscale mønster
• Længde: 305 mm, tykkelse: 0.40 mm
• AQL 0.65

Handsker

x010

x010

Varenr Beskrivelse
6020300 Duzmor Plus 87-600

Str
6.5-10

Pakn/Krt
12/144 par


B

Varenr Beskrivelse
6020305 Universal 87-650, gul

Str
7-10

Pakn/Krt
12/144 par

Extra 87-950

Combi-Latex 403

• Ekstra beskyttelse ved håndtering af tunge
emner med krav om god fingerføling
• 50% tykkere end standardhandsker
• God resistens over for mange ketoner, alkoholer, syrer, baser, rengøringsmidler og fedt
• Sort, velouriseret for, klorineret, Lozenge
mønster
• Pakket parvist i PE pose
• Længde: 320 mm, tykkelse: 0.75 mm
• AQL 0.65

• Fremstillet af naturlatex og specielt egnet til
opgaver, hvor der stilles høje krav til den
mekaniske styrke
• Elasticitet og god pasform sikrer høj komfort
• Beskytter det meste af armen
• Ru inderhånd giver et godt greb
• Egnet til sandblæsning og rengøring
• Længde: 60 cm, tykkelse: 1.0 mm
• AQL 0.65

x121

AKL

Varenr Beskrivelse
6020315 Extra 87-950

122

113x
Str
XL-2XL

Pakn/Krt
12/144 par


B


B

BKL

Varenr Beskrivelse
6044298 Combi-Latex 403

www.icm-arsima.com

Str
9-11

Pakn/Krt
10/100 par


K

Kun salg i hele pakninger

Latex & neopren
Bi-Colour 87-900

ThermaPrene 19-024, 19-026

• Blanding af naturgummi inderst og neopren
yderst til beskyttelse mod en lang række
kemikalier
• Dobbelt dypning giver dobbelt beskyttelse
• Virkelig god resistens over for syrer, ketoner og
rengøringsmidler
• Egnet til batterifremstilling og elektronikindustrien
• Gul/grøn, velouriseret, Lozenge mønster
• Fås i 6.5, 7.5, 8.5, 9.5 og 10.5
• Længde: 323 mm, tykkelse: 0.68 mm
• AQL 0.65

• Heldyppet neoprenhandske med kraftig foring
• Isolerende dobbeltfor yder beskyttelse op til
180°C
• God fleksibilitet og greb om våde, fedtede og
olierede emner trods glat overflade
• Beskytter mod både kemikalier samt høj og lav
temperatur
• Egnet til rengøring med damp
• Længde: 19-024 = 46 cm, 19-026 = 66 cm
• AQL 1.0

x120

2223

AKL
Str
6.5-10.5

Pakn/Krt
12/144 par

221

42xx4x

Varenr Beskrivelse
6020330 ThermaPrene 19-024
6020331 ThermaPrene 19-026


B

Str
8, 10
8, 10

Pakn/Krt
1/12 par
1/12 par



Handsker

Varenr Beskrivelse
6020310 Bi-Colour 87-900

AKL

B
B

CamaPren 720, 722, 726

Lapren 706

Neotop 29-500

• Fremstillet af chloropren, der er et godt
alternativ til naturlatex
• Høj fleksibilitet og sikrer god komfort
• Ru inderhånd giver godt og sikkert greb
• Velouriseringen reducerer sveddannelsen
• Godkendt til levnedsmiddelindustrien (RAL)
• Farve: 720 og 726 = sort, 722= rød
• Længde: 30 eller 40 cm, tykkelse: 0.60 mm
• AQL 0.65

• Økonomi-beskyttelseshandske fremstillet af
naturlatex og chloropren
• God fleksibilitet sikrer høj komfort
• Ru inderhånd giver et godt og sikkert greb
• Velouriseringen reducerer sveddannelsen
• Godkendt til levnedsmiddelindustrien (RAL)
• Længde: 31 cm, tykkelse: 0.60 mm
• AQL 0.65

• Middelkraftig handske af støbt neopren/naturgummi med fin smidighed og fingerføling
• Neopren yder beskyttelse mod det bredeste
spektrum af kemikalier
• Ideel til kolde betingelser da neopren bevarer
sin fleksibilitet selv ved lave temperaturer
• Sort, velouriseret, Lozenge mønster
• Længde: 330 mm, tykkelse: 0.75 mm
• AQL 0.65

1111

AKL

Varenr
6045200
6045201
6045202

Beskrivelse
Camapren 720, 30 cm
Camapren 722, 30 cm
Camapren 726, 40 cm

Kun salg i hele pakninger

Str
7-11
7-11
7-11

Pakn/Krt
10/100 par
10/100 par
10/100 par


K
K
K

2020

3121

Varenr Beskrivelse
6045301 Lapren 706

Str
7-10

www.icm-arsima.com

Pakn/Krt
10/100 par


K

AKL

Varenr Beskrivelse
6020320 Neotop 29-500

Str
7-11

Pakn/Krt
12/144 par


B

123

Special kemi
Barrier 02-100

Butyl

Butoject 897

• 5 lags laminathandske til engangsbrug
• Høj resistens over for syrer, opløsningsmidler
og mange andre kemikalier
• Omfattende resistensliste
• Ringe mekanisk beskyttelse hvorfor Barrier bør
anvendes som underhandske
• Design i tre dimensioner, hvilket giver bedre
komfort og mindre arbejdstræthed
• Brug altid bomuldshandske inderst
• Hjælper til at undgå allergiske reaktioner
• AQL 0.065

• Sort, formstøbt, smidig handske
• Uforet, god pasform og glat yderside
• Fås også med ru yderside for bedre greb
• God mekanisk resistens
• Til specielle opløsningsmidler fx ketonstoffer
(acetone) og ethylacetat
• Længde: 28 cm, tykkelse: 0.3 mm

• Fremstillet af butylgummi
• Anatomisk pasform
• Særligt egnet til arbejde med estere og ketoner
• Handskens gode fleksibilitet ved kulde såvel
som den høje ozon- og UV-modstandsdygtighed
gør det muligt at arbejde selv under ekstreme
klimaforhold
• Ru profilering i inderhånden sikrer godt greb
• Længde: 36 cm, tykkelse: 0.3 mm
• AQL 0.65

4111

Handsker

ABC
Varenr Beskrivelse
6020250 Barrier 02-100, 12 par

Str
6-11

Pakn/Krt
1/6 pk


B

BCI

Varenr Beskrivelse
6045355 Butyl, glat
6045356 Butyl, ru

Str
7-10
7-11

Pakn/Krt
1/10 par
1/10 par


B
B

2010

BCI

Varenr Beskrivelse
6045351 Butoject 897

Str
7-11

Pakn/Krt
1/25 par

Butoject 898

4H kemikaliehandske

Vitoject 890

• Fremstillet af butylgummi
• Særligt velegnet til arbejde med estere og
ketoner
• Fremstillet ved hjælp af en særlig sprøjtestøbningsmetode, der gør handsken ekstra gastæt
• God fleksibilitet ved kulde såvel som den høje
ozon- og UV-modstandsdygtighed gør det
muligt at arbejde selv under ekstreme
klimaforhold
• Længde: 35 cm, tykkelse: 0.7 mm
• AQL 0.65

• Laminathandske til engangsbrug
• >4 timers gennemtrængningstid over for de
fleste kemikalier
• Omfattende resistensliste
• Ens højre/venstre hånd
• Brug altid bomuldshandske inderst
• Brug evt. overtrækshandske for bedre
fingerkontakt og større mekanisk resistens

• Fremstillet af viton
• En særlig sprøjtestøbningsmetode gør handsken
ekstra gastæt
• Specielt velegnet til arbejde med aromatiske
kulbrinter (som benzen, toluen osv.), klorerede
kulbrinter, brændstoffer og aggressive syrer
• Høj fleksibilitet ved kulde
• Længde: 35 cm, tykkelse: Ca. 0.7 mm
• AQL 0.65

0110

BCI

Varenr Beskrivelse
6045350 Butoject 898

124

0000
Str
8-11

Pakn/Krt
1/20 par


K

3101

AHL

Varenr Beskrivelse
6047010 4H handske, 20 stk

Str
6-11

Pakn/Krt
1/5 pk
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A


K

DFG

Varenr Beskrivelse
6045341 Vitoject 890

Str
8-11

Pakn/Krt
1/12 par


K

Kun salg i hele pakninger

Engangs - nitril
Dermatril 740, 741

Dermatril P 743, 746

Pharmatril 749

• Fremstillet af speciel nitril, uden pudder
• Meget tynd med perfekt pasform og god
fingerføling
• Stemplet på indersiden for at undgå reaktioner
med kemikalier
• Stemplets farve er levnedsmiddelægte
• Pk m/100 stk
• Model 741: 28 cm lang, godkendt iht. ISO14644-1
• Model 740: 25 cm lang, godkendt iht. EN 455
• 0.1 mm tyk
• AQL 0.65

• Fremstillet af speciel nitril, uden pudder
• Samspillet mellem den ekstra tykkelse, den
perfekte pasform og den attraktive pris gør
handsken unik
• Stemplet på indersiden for at undgå reaktioner
med kemikalier
• Stemplets farve er levnedsmiddelægte
• Model 743: Pk m/50 stk
• Model 746: Pk m/10 stk
• Længde: 28 cm, tykkelse: 0.2 mm
• AQL 0.65

• Prisattraktiv handske af speciel nitril
• Velegnet til beskyttelse mod virus, bakterier
og svampesporer
• Ru fingerspidser for bedre greb
• God pasform og fin elasticitet
• Uden pudder og med rullekant
• Pk m/100 stk
• Længde: 24 cm, tykkelse: 0.09 mm
• AQL 1,5

000x

000x
Str
6-11
6-11

Pakn/Krt
1/10 pk
1/10 pk


K
K

Varenr Beskrivelse
6046503 Dermatril P 743 UP
6046502 Dermatril P 746 UP

Str
6-11
6-11

Pakn/Krt
1/10 pk
1/10 pk


K
K

Varenr Beskrivelse
6046510 Pharmatril 749 UP

Str
7-11

Pakn/Krt
1/10 pk

SemperGuard Nitril

SemperGuard Xtra Lite

SemperGuard Comfort

• Blå nitril m/rullet kant
• Uden pudder
• Ru overflade for bedre greb
• Godkendt til fødevareindustrien
• Pk m/100 stk (XL 90 stk)
• Længde: 24 cm, tykkelse: 0.12 mm
• AQL 1.5 (EN 455)

• Super tynd nitril undersøgelseshandske
• Alternativ til vinyl handsker, som ikke længere
er godkendt til håndtering af animalske råvarer
• Godkendt til fødevareindustrien
• Blå uden pudder
• Pk m/200 stk (XL 180 stk)
• Længde: 24-25.5 cm, tykkelse: Min. 0.05 mm
• AQL 1.5

• Blå nitril m/rullet kant
• Nitrilen er så fleksibel, at den kan erstatte
latexhandsker
• Ru overflade for bedre greb
• Uden pudder
• Pk m/100 stk (XL 90 stk)
• Længde: 24 cm, tykkelse: 0.10 mm
• AQL 1.5


K

EN 374 - lufttætheds godkendt
Varenr Beskrivelse
6046300 Nitril UP

Kun salg i hele pakninger

Str
S-XL

Pakn/Krt
1/10 pk


B

Varenr Beskrivelse
6046330 Xtra Lite Nitril UP

Str
S-XL
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Pakn/Krt
1/10 pk


B

Varenr Beskrivelse
6046310 Comfort Nitril UP

Str
S-XL

Pakn/Krt
1/10 pk


B

125

Handsker

Varenr Beskrivelse
6046500 Dermatril 740 UP
6046501 Dermatril L 741 UP

JKL

Handsker

Engangs - nitril & vinyl
TNT blue 92-670

TNT 92-500, 92-600, 92-605

DexiTask

• Blå nitril m/rullet kant
• Ru overflade for bedre greb
• Uden pudder
• Pk m/100 stk
• Længde: 24 cm, tykkelse: 0.10 mm
• AQL 1.5

• Grøn nitril m/rullet kant
• 92-500: Ru, 24 cm, m/pudder
• 92-600: Glat, 24 cm, u/pudder
• 92-605: Glat, 30 cm, u/pudder
• Pk m/100 stk
• 0.12 mm tyk
• AQL 1.5

• Blå nitril m/rullet kant
• Med pudder
• Ru overflade for bedre greb
• Pk m/100 stk
• Længde: 24 cm, tykkelse: 0.11-0.14 mm
• AQL 1.5

Varenr Beskrivelse
6020520 TNT Blue 92-670 UP

Str
S-XL

Pakn/Krt
1/10 pk


B

Varenr
6020500
6020510
6020515

Beskrivelse
TNT 92-500 MP
TNT 92-600 UP
TNT 92-605 UP

Str
S-XL
S-XL
S-2XL

Pakn/Krt
1/10 pk
1/10 pk
1/10 pk


B
B
B

Varenr Beskrivelse
6046450 DexiTask MP

Str
S-XL

Pakn/Krt
1/10 pk

SivoChem 759

SemperGuard Vinyl

DuraTouch 34-500

• Specialnitril
• Engangshandske til håndtering af kemikalier
• Fin ergonomisk pasform
• Rullet kant og uden pudder
• Fri for latex og allergifremkaldende stoffer som
Thiuramen og Kolophonium
• Egnet til laboratorier, pharma og kemisk industri
• Pk m/50 stk
• Længde: 39-41 cm, tykkelse: 0.16 mm
• AQL 0.65

• Klar vinyl m/rullet kant
• Sidder løst med plads til inderhandske
• Resistent over for mange vandblandede
kemikalier
• Godkendt til fødevareindustrien
• Glat overflade
• I overensstemmelse med EN 455
• Pk m/100 stk (XL 90 stk)
• Længde: 24 cm, tykkelse: 0.12 mm
• AQL 1.5

• Vinyl m/rullet kant
• Sidder løst med plads til inderhandske
• Resistent over for mange vandblandede
kemikalier
• Glat overflade
• Med pudder
• Pk m/100 stk
• Længde: 24 cm, tykkelse: 0.12 mm
• AQL 4.0

126

B

Dog ikke t/håndtering
af animalske råvarer

0000
Varenr Beskrivelse
6046511 SivoChem 759 UP



Str
7-10

Pakn/Krt
1/10 pk


K

Varenr Beskrivelse
6041200 Vinyl MP
6041300 Vinyl UP

Str
S-XL
S-XL

Pakn/Krt
1/10 pk
1/10 pk
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B
B

Varenr Beskrivelse
Str
6020550 DuraTouch 34-500 MP S-XL

Pakn/Krt
1/10 pk


B

Kun salg i hele pakninger

Engangs - latex & neopren
Conform 69-140, 69-150

SemperGuard IC Latex

Engangshandske Latex

• Naturfarvet latex m/rullet kant
• Sidder tæt med ekstrem god fingerføling
• Kan anvendes over for vandopløsninger af de
fleste kemikalier
• Glat overflade
• Fås både med og uden pudder
• Pk m/100 stk
• Længde: 24 cm, tykkelse: 0.12 mm
• AQL 1.5

• Naturfarvet latex m/rullet kant
• Nedsat allergirisiko pga. indvendig PU-coatning
• Sidder tæt; ekstrem god fingerføling
• Let mønstret overflade på fingre
• Uden pudder
• Godkendt til fødevareindustrien
• I overensstemmelse med EN 455
• Pk m/100 stk (XL 90 stk)
• Længde: 24 cm, tykkelse: 0.20 mm
• AQL 1.5

• Naturfarvet latex med rullet kant
• Let ru overflade for bedre greb
• Sidder tæt og har god elasticitet
• Med pudder
• Godkendt til fødevareindustrien
• I overensstemmelse med EN 455
• Pk m/100 stk
• Længede: Ca. 24 cm, tykkelse: 0.08 mm
• AQL 1.5

Str
S-L
S-L

Pakn/Krt
1/10 pk
1/10 pk


B
B

Varenr Beskrivelse
6043300 IC Latex UP

Str
S-XL

Pakn/Krt
1/10 pk


B

Varenr Beskrivelse
6043200 Engangsh. Latex MP

Str
S-XL

Pakn/Krt
1/10 pk

NeoTouch 25-101

Engangshandske PE

Vægstativ

• Grøn neopren med indvendig PU belægning og
rullet kant
• Uden pudder men let at tage af og på
• Stræk, fleksibilitet og pasform på niveau med
latex men reduceret allergirisiko pga.
indvendigbelægning
• Mønstrede fingerspidser for bedre kontakt
• Pk m/100 stk
• Længde: 25-101=24 cm, 25-201=29 cm
• 0.13 mm tyk
• AQL 1.5

• Engangshandske af polyethylen
• Præget håndflade for bedre greb
• Mod lettere snavs, ikke egnet til kemikalier
• 0.015 mm tyk

• Vægstativ til æsker med engangshandsker
• Fremstillet af rustfrit stål
• Dermatril holder er specielt til serien af
Dermatril engangshandsker
• Vægstativ t/1-4 æsker passer til alle mærker

BLUE

Varenr Beskrivelse
6020590 NeoTouch 25-101 UP
6020591 NeoTouch 25-201 UP

Kun salg i hele pakninger

Str
S-XL
S-XL

Pakn/Krt
1/10 pk
1/10 pk

BLUE

STAR


B
B

Varenr Beskrivelse
Str Pakn/Krt
6041040 PE Handske 100 stk One size 1/100 poser
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C

Varenr
6099998
6099991
6099992
6099993
6099994

Beskrivelse
Dermatril holder, stål
Vægstativ t/1 æske
Vægstativ t/2 æske
Vægstativ t/3 æske
Vægstativ t/4 æske


B

STAR

Pakn
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk


K
D
D
D
D
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Handsker

Varenr Beskrivelse
6020570 Conform+ 69-140 MP
6020575 Conform+ 69-150 UP

Handsker

Engangs - steril & renrum
DermaShield 73-701, 73-711
Steril

Accutech Gammex 91-225
Steril

Nitrilite 93-401
Renrum

• Grøn polychloropren, fri for latex proteiner og
acceleratorer, men har samme gode komfort og
elasticitet som latex
• Mønstret overflade giver bedre greb
• Indvendig behandling, nem at tage af og på
• Størrelser: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9
• 73-701:Lige manchet, 73-711: Rullet manchet
• Egnet til Rene-rum klasse 100 miljøer
• Pakket parvis i pose m/10 par
• U/pudder
• Længde: 31 cm, tykkelse: 0.175 mm
• AQL 0.65

• Latexgummi i ekstra lang og kraftig kvalitet
• Sterile, pakket parvis i dobbelt pose, egnet til
sterile miljøer iht. ISO 6 (klasse 1000)
• Har godt greb i både vådt og tørt miljø
• Blød og elastisk med fin pasform og god fingerføling - nem at tage af og på
• Størrelser: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9
• PE pose m/10 par
• Længde: Ca. 30 cm, tykkelse: 0.20 mm
• AQL 0.065 målt ved lufttryk

• Upudret nitrilhandske med god kemisk bestandighed, optimale elektriske egenskaber samt
maksimal medarbejder- og produktbeskyttelse
• Fremstillet i et klasse 10-rentrum
• Meget lave niveauer af ekstraherbare stoffer og
partikler - fremragende produktbeskyttelse
• Naturhvid, u/pudder, 400 part./cm2, eftervasket,
silkeagtig formulering
• Pose m/2 x 50 stk
• Længde: 305 mm

Varenr Beskrivelse
Str
6020585 DermaShield 73-701 UP 6-9
6020586 DermaShield 73-711 UP 6-9

Pakn/Krt
1/20 poser
1/20 pose


B
B

Varenr Beskrivelse
Str
6020580 Accutech G. 91-225 UP 6-9

Pakn/Krt
1/20 poser


B

Varenr Beskrivelse
6020530 Nitrilite 93-401 UP

Str
6-10

Pakn/Krt
1/10 poser

DermaShield 73-721
Renrum

Chemsoft nitril
Renrum

Camapur Comfort R 610
Renrum

• Grøn polychloropren, fri for latex proteiner og
acceleratorer, men har samme gode komfort og
elasticitet som latex
• Ikke sterile og uden pudder
• Mønstret overflade giver bedre greb
• Indvendig behandling, nem at tage af og på
• Størrelser: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9
• Pose m/20 par
• Længde: 31 cm, tykkelse: 0.175 mm
• AQL 0.065 målt ved lufttryk

• Hvid nitril med rullet kant
• Uden pudder
• Mønstrede fingerspidser for bedre greb under
våde og tørre forhold
• Pk m/100 stk
• Længde: 30 eller 40 cm, tykkelse: 0.10 mm
• AQL 1.5

• Ekstrem tynd polyamidhandske med
PU-belægning
• Perfekt fingerføling og meget høj slidstyrke
• Godt greb ved håndtering af våde og glatte
emner
• Egnet til rentrum-arbejde i industrien
• Længde: 24 cm


B

ISO 14644-1
ISO klasse 5
GMP-klasse A/B
Renrum,
klasse100

Varenr Beskrivelse
Str
6020587 DermaShield 73-721 UP 6-9

128

Pakn/Krt
1/10 pose


B

Varenr Beskrivelse
6046455 ChemSoft 30cm UP
6046456 ChemSoft 40cm UP

Str
S-XL
S-XL

Pakn/Krt
1/10 pk
1/10 pk
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B
B

2131
Varenr Beskrivelse
6012598 Camapur C. R 610

Str
6-11

Pakn/Krt
10/100 par


K

Kun salg i hele pakninger

Kuldebeskyttelse
Cold Grip

Grabber Vinter

PowerFlex HiViz 80-400

• Nyeste generation af vinterhandsker
• Syntetisk sømløs strikket handske med
børstet for
• Foret kan trækkes ud og tørres
• Rynket pvc belægning for bedre greb i vådt miljø
• Høj fleksibilitet også ved -25º C
• En vinterhandske med høj komfort

• Strikket handske med loddent for
• Dyppet i latex m/struktur i håndfladen
• Godt greb og god pasform
• Ideel til brolægning og entreprenørarbejde i
kolde perioder

• Hi-Viz gul strikket handske af acryl med ribkant
og halvdyppet blå belægning af latex
• Kombinationen af termisk frotté for og
isolerende belægning af latex giver en
fremragende beskyttelse mod kulde og sikrer
brugeren god komfort og et godt greb
• Yder komfort og beskyttelse ved temperaturer
helt ned til -30° C
• Længde: 255-295 mm

2232

x2x
Str
8-11

Pakn/Krt
6/72 par


B

BLUE

x1x

Varenr Beskrivelse
6013261 Grabber Vinter

Str
9-11

STAR

Pakn/Krt
12/120 par


C

x231

020 x2xxxx

Varenr Beskrivelse
Str
6020055 PowerFlex HiViz 80-400 7-11

Pakn/Krt
12/72 par


B

Therm-A-Grip 44-315

Polar Grip 23-700

Nitrogen-handske

• Driver model med nitrilimprægneret belægning
på skumisoleret for der lukker kulden ude og
varmen inde i handsken
• Nitrilbelægningen forbliver smidig, selv ved de
laveste temperaturer
• Væskeafvisende mod regn, sne, snavs og fedt
• Mere sikker og holdbar end handsker af læder
• Længde: 255 mm

• Vinterhandske af heldyppet pvc med PU for
• Bedre end læder – afviser vand, salte, kemikalier
og har varmt for
• Fluorescerende orange
• Ru overflade for bedre greb om våde og glatte
genstande
• Længde: 30 cm

• Vandtæt, nylon ydermateriale med specialfor af
polyolefin, polyester og bomuld
• Til håndtering af emner opbevaret i meget kolde
miljøer fx flydende nitrogen
• Handsken må ikke dyppes i flydende nitrogen
• Forholdsvist tyndt materiale med god isolering
sikrer god bevægelse
• Beskytter i temperaturer fra -120 til -190º C
• Kan maskinvaskes ved 40º C
• Længde: Ca. 36 cm

3221

111

Varenr Beskrivelse
6020405 Therm-a-Grip 44-315

Kun salg i hele pakninger

4221
Str
10

Pakn/Krt
12/72 par


B

211

Varenr Beskrivelse
6020410 Polar Grip 23-700

2x2x
Str
9, 10
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Pakn/Krt
6/72 par


B

22x

Varenr Beskrivelse
6017090 Nitrogen-handske

Str
S-XL

Pakn/Krt
1/5 par


B

129

Handsker

Varenr Beskrivelse
6012850 Cold Grip

2241

Kuldebeskyttelse
Termosignalhandske

Cama Iso 690

IceGrip 691

• PVC handske med sikkerhedsmanchet
• Har termofor med bomuldsjersey
• Tåler helt ned til -50 °C ved kortvarig kontakt
• God pasform og komfort, også i kulde
• Billig allroundhandske til forefaldende tungt
arbejde
• Længde: 32 cm

• PVC vinterhandske udviklet til lave kuldegrader
• Bevarer sin fleksibilitet trods kulden
• Anatomisk udformet og meget behagelig i brug
• Sømløst, varmt inderfor
• God slidstyrke
• Ru overflade giver godt og sikkert greb
• Længde: 30 cm

• Vinterhandske til meget lave temperaturer
• Tåler helt ned til -50 °C ved kortvarig kontakt
• PVC og nylon med Thinsulate inderfor
• Perfekt pasform
• Godkendt til fødevareindustrien (RAL)
• Længde: 30 cm

til -20°C

Handsker

4121

JKL

111

Varenr Beskrivelse
6012490 Termosignalhandske

3221
Str
10

Pakn/Krt
12/60 par


C

3221

Varenr Beskrivelse
6012492 Cama Iso 690

Str
9-10

Pakn/Krt
1/10 par


K

111

Varenr Beskrivelse
6012493 IceGrip 691

Str
7-11

Pakn/Krt
10/100 par

DiraCold 302

StoneGrip 692

RewoMech Vinter 644

• Syntetisk arbejdshandske med kraftigt for
• Fri for Chrom VI
• Ligner en læderhandske men har langt bedre
egenskaber
• Høj bærekomfort under lang tids brug
• Polymercoatningen afviser olie, fedt, vand og
sikrer godt greb
• Kan vaskes uden at miste den gode pasform
• Længde: 25 cm

• Vinterhandske af acryl/bomuld belagt med
naturgummi
• Den kraftige belægning dækker hele
fingerspidsen
• Ru gribeflade giver fremragende greb og gode
skærefaste egenskaber
• Kortvarigt beskytter handsken mod -50 °C
• God ventilation gennem håndryggen
• Neongul signalfarve giver øget sikkerhed i
mørke arbejdsområder
• Ideel til udendørsarbejde i den kolde tid,
arbejde i kølerum og håndtering af frosne varer
• Længde: 270 mm.

• Syntetisk læderhandske med for af filt
• Har manchet og piping
• Slidstærkt alternativ til læder
• Længde: 25 cm

til -20°C

130

K

til -20°C

2111
Varenr Beskrivelse
6012704 DiraCold 302



2141
Str
9-11

Pakn/Krt
1/10 par


K

x2x

2111

Varenr Beskrivelse
6013310 StoneGrip 692

Str
9-10

Pakn/Krt
10/100 par
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K

Varenr Beskrivelse
6018643 Revomech Vinter 644

Str
7-13

Pakn/Krt
10/100 par


K

Kun salg i hele pakninger

Varmebeskyttelse
Therm-a-Knit 78-101
• Let strikket elastisk handske af ThermaStat garn
til kulde-/varmebeskyttelse
• Hule fibre, der giver bedre isolering og holder
på varmen, mens sveden ledes hurtigt væk fra
huden, så kropstemperaturen opretholdes
• Egnet som primær handske eller underhandske
til beskyttelse mod kulde
• Længde: (7) 240, (9) 260 mm
®

314x

100 x1xxxx

KarboTECH LL 946

• Vandafvisende oksehud
• For af strikket bomuld med kevlar
• 15 cm spaltmanchet med velcrobånd
• Håndledsbeskyttelse
• Elastik i overhånd
• Syet med kevlartråd
• Til brandfolk under øvelse eller Indsats

• Femfingret varmebeskyttelseshandske af
para-aramid og carbon
• Lædermanchet, læder i håndfladen og
inderhandske af bomuld
• Lædermanchetten giver god beskyttelse af
underarmen
• Varmebestandig op til 350 °C
• Fine skæreegenskaber, niveau 4
• Længde: 39 cm

3222 4231xx
Str
7, 9

Pakn/Krt
6/144 par


B

EN 659

Varenr Beskrivelse
6017085 Fireman

3444 4344xx
Str
9-11

Pakn/Krt
1/10 par


B

Varenr Beskrivelse
6017899 KarboTech LL 946

Str
9-10

Pakn/Krt
1/10 par

KarboTECT L 954

Protector 951

Thermoplus 955

• Femfingret varmebeskyttelseshandske af
para-aramid og carbon
• Lædermanchet og inderhandske af bomuld
• Ens højre/venstre hånd og vaskbar
• God fingerføling og varmebestandig op til
350 °C
• Lædermanchetten giver god beskyttelse af
underarmen
• Fine skæreegenskaber, niveau 4
• Længde: 39 cm

• Femfingret varmebeskyttelseshandske af
100 % para-aramid
• Ens højre/venstre hånd og vaskbar
• God fingerføling og fin komfort
• Varmebestandig op til 100 °C
• Para-aramid og den specielle strikmetode giver
handsken den højest mulige skærefasthed,
niveau 5
• Længde: 25 cm

• Femfingret varmebeskyttelseshandske af
para-aramid, polyamid, akryl og bomuld
• Ens højre/venstre hånd og vaskbar
• God fingerføling og varmebestandig op
til 180 °C
• Gode varmeegenskaber og meget fine
skæreegenskaber, niveau 4
• Længde: 35 cm

1441 4341xx
Varenr Beskrivelse
6017904 KarboTECT L 954

Kun salg i hele pakninger

2540 4344xx
Str
9-10

Pakn/Krt
1/10 par


K

Varenr Beskrivelse
6017901 Protector 951


K

3440 4344xx
Str
7-10
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Pakn/Krt
1/10 par


K

Varenr Beskrivelse
6017905 Thermoplus 955

Str
9-10

Pakn/Krt
1/10 par
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Handsker

Varenr Beskrivelse
6020400 Therm-a-Knit 78-101

Fireman

Skærefaste
Dexgrip Cut

Neptun 70-345

Vantage 70-750

• Snitbestandig med høj komfort
• Strikket kevlarhandske med ribkant og
latexbelægning i håndfladen
• Godt, sikkert greb under våde og tørre forhold
• Egnet til håndtering af glas, metal og plast
• Længde: 260 mm

• God mekanisk beskyttelse og snitbestandighed
• Strikket Kevlar®-handske med Neptune®belægning og pvc dot på over- og underhånd
• Smidig, god komfort, høj sikkerhed samt god
greb
• Længde: 22-28 cm

• Komfortabel, fremragende pasform og smidighed, uovertruffen snitbestandighed - niveau 5
• Kombinerer høj sikkerhed med lav vægt og stor
strækevne
• Til montage af småemner eller præmonterede
elementer med skarpe kanter
• Egnet til miljøer med stor snitrisiko fra fx metal
eller glas
• Tynd, kan bruges som underhandske
• Længde: 220-280 mm

Handsker

3344
Varenr Beskrivelse
6019200 Dexgrip Cut

254x x1xxxx
Str
7-10

Pakn/Krt
1/10 par


B

Varenr Beskrivelse
6020450 Neptun 70-345

154x x1xx1x
Str
7-10

Pakn/Krt
1/12 par


B

Varenr Beskrivelse
6020455 Vantage 70-750

Str
7-10

Pakn/Krt
1/12 par

PowerFlex 80-602

Chainex 2000

Panax Cut 5

• Fremragende snitbestandighed med høj komfort
• Strikket kevlarhandske med ribkant og
gummibelægning i håndfladen
• Handsken har en naturlig smidighed og et
godt og sikkert greb både under våde og tørre
forhold
• Egnet til sikker håndtering af glas, metal og plast
• Længde: 245-265 mm
• Farvekode på størrelser

• Snitsikker handske af metalled i rustfrit stål
• Beskytter mod håndførte knive
• Ens højre og venstre hånd, spænde ved håndled
• Farve ved håndled indikerer størrelsen
• Til fødevareindustrien
• EN 1082-1

• Dyneema/Glasfiber/Nylon-handske med
halvdyppet polyurethan belægning
• Perfekt fingerføling og meget høj slidstyrke
• Godt greb ved håndtering af våde og glatte
emner
• Ekstrem god skærefasthed, niveau 5
• Virkelig god allroundhandske til skarpe emner

3544 x2xxxx
Varenr Beskrivelse
6020056 PowerFlex 80-602
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BLUE

4542
Str
7-10

Pakn/Krt
1/12 par


B

Varenr Beskrivelse
6012507 Chainex

Str
8-11

Pakn/Krt
1/10 stk
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B

Varenr Beskrivelse
6012505 Panax Cut 5

Str
6-12


B

STAR

Pakn/Krt
10/100 par


C

Kun salg i hele pakninger

Skærefaste
Waredex Work 550

Camapur Cut 627

Camapur Cut 620

• Skærefast handske af Dyneema, polyurethan
og glasfiber
• Forbinder moderne fiberteknologi med
funktionel beskyttelse
• Egnet til håndtering af fine dele og emner
pga. høj fingerføling
• Giver et godt greb ved håndtering af våde
og glatte emner
• Kan vaskes og derved forlænges levetiden
• Længde: 25 cm

• Gråmeleret, tynd Dyneema-handske med
PU-belægning
• Perfekt fingerføling og meget høj slidstyrke
• Godt greb ved håndtering af våde og glatte
emner
• Dyneema sikrer god skærefasthed, niveau 3
• Egnet til snavset arbejde
• Længde: 24 cm

• Ekstrem tynd, hvid Dyneema-handske
med PU-belægning
• Perfekt fingerføling og meget høj slidstyrke
• Godt greb ved håndtering af våde og glatte
emner
• Dyneema sikrer god skærefasthed, niveau 3
• Egnet til arbejde med mindre snavsede små
skarpe genstande
• Længde: 24 cm

4541
Str
7-11

Pakn/Krt
10/100 par


K

4342

Varenr Beskrivelse
6012595 Camapur Cut 627

Str
6-11

Pakn/Krt
10/100 par


K

Varenr Beskrivelse
6012596 Camapur Cut 620

Str
6-11

Pakn/Krt
10/100 par

PuroCut 521

K-Tex 930

K-Mex N OF 984

• Kvalitetsstrikket sømfri halvdyppet handske
med opskummet nitril
• Gråmeleret med sort belægning øger levetiden
ved snavset arbejde
• God skærefasthed, niveau 3
• Ergonomisk pasform som øger komforten
• Perfekt greb ved håndtering af våde og glatte
emner
• Siliconefri og kan vaskes efter behov
• Længde: 225-275 mm

• Fremstillet af naturlatex og para-aramid
• Yderst fleksibel og vaskbar
• Latex-belægningen giver et godt greb og en
meget høj beskyttelse imod stik i inderhånden
• Egnet til genbrugsstationer ved håndtering
af glas
• Længde: 25 cm

• Strikket handske af para-aramid med
PVC-dotter i inderhånden
• Fritskårne fingerspidser
• En god komfortabel handske
• Egnet til opgaver med krav om ekstrem
fingerføling og hvor risikoen for snit ligger i
håndfladen
• Længde: 25 cm

4343
Varenr Beskrivelse
6012604 PuroCut 521

Kun salg i hele pakninger

3444
Str
7-11

Pakn/Krt
10/100 par


K


K

1340

Varenr Beskrivelse
6013220 K-Tex 930

Str
7-10
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Pakn/Krt
1/100 par


K

Varenr Beskrivelse
6013242 K-Mex N OF 984

Str
7-10

Pakn/Krt
10/100 par


K
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Handsker

Varenr Beskrivelse
6012594 Waredex Work 550

4341

Skærefaste
K-MEX L 992

SivaCut 830

TAG-Trix N 977

• Strikket beskyttelseshandske i para-aramid
• Har læder forstærkning i hele inderhånden
• Elastisk ribkrave
• Lækker komfortabel handske med høj
fingerføling og høj skærefasthed
• Længde: 25 cm

• Para-aramid strikhandske med 3/4-dyppet
naturlatex
• En næsten punkteringsfri handske med den
højest mulige skærefasthed, niveau 5
• Naturlatex belægningen beskytter hånden
optimalt
• Særdeles velegnet til metal-, glas- og plastindustrien, hvor der er behov for høj
skærefasthed og et godt greb
• Længde: 250 mm +/- 20 mm

• Fremstillet af para-aramid, glasfiber, uld og PVC
• Særdeles god skærebeskyttelse, niveau 4
• Høj komfort og fin fingerføling
• Særdeles resistent over for gnister og varme
• Længde: 230-270 mm

Handsker

3344 41xxxx
Varenr Beskrivelse
6013243 K-Mex L 992

2543
Str
7-10

Pakn/Krt
10/100 par


K

1440

Varenr Beskrivelse
6013270 SivaCut 830

Str
7-10

Pakn/Krt
10/100 par


K

Varenr Beskrivelse
6013307 Tag-Trix N 977

DumoCut 657

Beskyttelsesærmer

• Grønmeleret, sømfri strikhandske af glasfiber/
polyamid med heldyppet blå nitril belægning
• Høj skærefasthed, niveau 4
• Godt greb selv ved håndtering af olierede og
fedtede emner
• Komfortabel pasform
• Handskens farve sikrer lang levetid i snavset
miljø
• Længde: 225-295 mm

• Til kombination med skærefaste handsker
• Har hul til tommelfinger
• Yder beskyttelse i håndfladen
• ArMEX: 100% para-aramid. Længde: (961-02) 36 cm, (961-03) 42 cm
• Aracut: 100% kevlar. Oksespalt på indersiden for højere mekanisk resistens.
Varmehæmmende, beskytter mod forbrændinger. Længde: 36 cm
• Safe-Knit: Kevlar med bomuldsfor.Varmehæmmende, beskytter mod
forbrændinger. Længde: 53 cm

6013299, 6013300

Str
7-10

Pakn/Krt
1/100 par


K

6019210
6019215

3431
Varenr Beskrivelse
6018648 DumoCut 657
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Str
7-10

Pakn/Krt
10/100 par


K

Varenr
6013299
6013300
6019210
6019215

Beskrivelse
ArMEX 961-02
ArMEX 961-03
Aracut m/spalt
Safe-Knit 59-417

One
One
One
One

Str
size
size
size
size

Pakn/Krt
10/100 stk
10/100 stk
1/10 stk
12/36 stk

www.icm-arsima.com



6013299
6013300

6019215

6019210
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1332 41312x

4543 x2xxxx
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B
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Special
MaxGrip t/frigørelse

Cordex Klatrehandske

• Specialhandske til pionertjenester
• 3 lags Kevlar for høj snitbeskyttelse
• Blodmembran for beskyttelse mod sygdomme
fx Hepatitis B og HIV
• Fleksibel TPR fingerbeskyttelse
• Håndflade i Kevlar belagt med Kevlar/silikone
blanding for ekstra sikkert greb
• Overhånd i Duraflex med 3D Kevlar beskyttelse
på knoer
• Neopren manchet der slutter tæt

• Sort læderhandske med forstærket håndflade
• Dobbeltlæder i de mest belastede områder
• Overhånden er af læder med nylon-indsatser i
de områder, som bøjer mest
• Neoprenærmer med velcroluk
• Hul for karabinhage til fastgørelse til sele

3322
Pakn/Krt
1/5 par


A

Varenr Beskrivelse
Str
6019240 Cordex klatrehandske S-XL

Pakn
1 par

Handsker

Varenr Beskrivelse
Str
6019230 MaxGrip t/frigørelse M-2XL


D

Anti-vibrationshandske

StikStop 180

• Til arbejde med vibrerende værktøjer, hvor
”hvide fingre” er en risiko
• Strikket polyesterhandske belagt med
gummipuder i håndfladen
• God pasform og godt greb om håndtag m.m.
• Opfylder kravene i EN ISO 10819 som
anti-vibrationshandske med mekaniske
vibrationer og chok.
• EN ISO 10819:1996
• TRm = 0.62
• TRh = 0.55

• Anti-stik handske med imponerende fleksibilitet og komfort
• Vævet para-aramid-inderhandske påsyet mere end 200
metalplader i inderhånden
• Leveres sammen med 1 par udskiftelige nitril yderhandsker
• Beskytter brugeren mod kanyler og andre spidse genstande
• Fuld bevægelighed af alle 5 fingre
• Egnet til sygehuse samt kommunal og privat
affaldssortering
• Længde: 29 cm

3544
x343
Varenr Beskrivelse
Str
9019079 Anti-vibrationshandske 8-10

Kun salg i hele pakninger

Pakn/Krt
1/10 par


B

Varenr Beskrivelse
6019120 Stikstop 180 m/yderh.
6019121 Yderh. 80 t/Stikstop
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Str
8-11
8-11

Pakn/Krt
1/10 par
1/10 par
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Antistatisk & el
Electrosoft 1000 V

Composite 500 V

Composite 1000 V

• Til beskyttelse mod kraftige spændinger
• Dielektrisk latexhandske, klasse 0
• Længde: 36 cm, tykkelse:1 mm, har rullet kant
• Max. brugsspænding på 1.000 V
• God resistens over for elektrisk lysbue
• Kræver speciel yderhandske for optimal
mekanisk resistens - kontakt os for tilbud
• Opfylder: EN 60 903:2003
• CEI 903:2002

• Til beskyttelse mod kraftige spændinger og
mekanisk påvirkning
• Dielektrisk latex/neopren handske med interlock bomuldsfor
• Længde: 36 cm, tykkelse:1.7 mm, skåret kant
• Max. brugsspænding på 500 V, klasse 00
• Bedst i kombination med yderhandske men ikke
et krav
• Opfylder: EN 60 903:2003
• CEI 903:2002

• Til beskyttelse mod kraftige spændinger og
mekanisk påvirkning fx elektrisk lysbue
• Dielektrisk latex/neopren handske med kraftigt
interlock bomuldsfor
• Længde: 36 cm, tykkelse: 1.7 mm, skåret kant
• Max. brugsspænding på 1.000 V, klasse 0
• Mønster i håndflade for bedre greb
• Kræver ikke yderhandske for mekanisk beskyttelse
• Opfylder: EN 60 903:2003
• CEI 903:2002

Kontakt os for andre
varianter af Composite
end de viste.

Handsker

2003

2003

Varenr Beskrivelse
6013012 Electrosoft 1000 V

Str
8-11

Pakn/Krt
1/5 par


B

2003

Varenr Beskrivelse
6013016 Composite 500 V

Str
8-10

Pakn/Krt
1/5 par


B

Varenr Beskrivelse
6013017 Composite 1000 V

Str
7-11

Pakn/Krt
1/5 par


B

Camapur Comfort 623, 625
• Antistatiske
• Ekstrem tynd polyamidhandske med indvævet kobbertråd
• Perfekt fingerføling og meget høj slidstyrke
• Specielt til chip-produktion, elektronikindustrien og montagearbejde
• Længde: 24 cm
• Model 623: Ren strik uden belægning
• Model 625: PU-belægning i håndfladen for bedre greb om våde og glatte emner

6012602

6012599

6012602
Varenr Beskrivelse
Str
6012602 Camapur Comfort 623 7-10
6012599 Camapur Comfort 625 6-10
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Pakn/Krt
10/100 par
10/100 par

6012599


K
K
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2131
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