
PRODUKT DATABLAD

NORSENORSE®®.
FLEX SURPREMEFLEX SURPREME
Produktegenskaber
Produktnavn:   NORSE FLEX SURPREME
Artikelnummer:   VI-SU
Produkttype:   Montagehandske, halvdyppet 
Materiale:   Nylon, Polyamid (Syntetisk materiale der er elastisk, og har en god slidstyrke og er hurtigttørrende).
   Spandex, Elastan, Polyuertan (Syntetisk materiale der er elastisk, let og blødt med en god slidstyrke. Giver god 
   beskyttelse mod vegetabilsk og animalsk fedt. Anbefales ikke til arbejde med vand eller vandbaserede opløsninger. 
   Ribstrikket kant af nylon / Spandex med elastik.
Belægning:  Kornet nitrilbelægning i inderhånden /Glat nitrilbelægning på håndryggen (NBR, Nitril-Butadien-Rubber er et syntetisk 
   materiale, som har stor modstandsdygtighed over for både mekaniske påvirkninger og mange kemikalier.
Anbefalet anvendelse:  Montage, Elektronik, lager pakning og ekspedition. 

Leverandør
Firma:   NORSE Safety ApS
Adresse:   Smedevej 16C
Post nr. / By:  7430 / Ikast
Land:   Danmark
Telefon / E-mail:  +45 20 67 67 99 / Info@norsesafety.com

Revisionsdato: 18.10.2021 / Version: 10.21

Kategori / EN Standarder / Certificeringer
Handsken er godkendt til arbejdsopgaver med sikkerhedsmæssig mellemrisiko, samt er godkendt og testet af et uafhængigt testin-
stitut iht. EN 420. CE angiver at handsken opfylder de generelle krav til beskyttelseshandsker jf. EN 420. KAT II

Handsken er produceret iht. EN 420, som spcificere standardkravene til bl.a. størrelse, komfort, konstruktion, mærkning, kromind-
hold, dokumentation og PH-værdi - 3.5 < pH <9.5.
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Forpakning / Minimumskøb
12 par pr. pose / 240 æsker pr. kolli02-205-001

02-205-002
02-205-003
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02-205-005

Vare nr.
0745178350006
0745178350020
0745178350044
0745178350068
0745178350082

EAN BOX

EN 
420

EN 388 specificerer krav til prøvningsmetoder, mærkning og information for beskyttelseshandsker mod mekaniske angreb forårsaget 
af slid, knivsnit, rift og slagsnit. Denne standard er kun anvendelig sammen med EN 420. De nederste 4 tal i piktogrammet indikerer 
handskens testresultat på fire områder: Slitage, skærefasthed, rivstyrke og punktering.

0745178350013
0745178350037
0745178350051
0745178350075
0745178350099

EAN GLOVE

20.HCN.17312         HOHENSTEIN HITTI

Mærket sikre at alle komponenter af produktet er testet for skadelige stoffer. Testen udføres af uafhængige OEKO-TEX institutter. 
I testen tages der højde for alle lovmæssigt regulerede og mange ikke-regulerede stoffer, som kan være skadelige for menneskers 
helbred. 

Nærmere information følger med varen.


