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Tekniskt datablad

Elektrikerhandskar - GAIS -

 A Produktbeskrivning
• Elektrikerhandskar som skyddar mot spänningsförande utrustning från 500 till 36000 V.

• Handskarna kan bäras tillsammans med ett par överhandskar i läder för ett bättre mekaniskt skydd. De kan även 
kombineras med ett par underhandskar i bomull för en ökad komfort och användarhygien.

• Handskarna har en mycket god passform som följer handens konturer för en bevarad fi ngerkänslighet.

 A Teknisk beskrivning
• Uppfyller standard EN 60903: 2003 som är likvärdig med IEC 6093:2002.
• Isolerande handskar klass 0 (500 V) till klass 4 (36000 V).
• Personlig skyddsutrustning klass III.
• Materialsammansättning: naturlatex.
• Färg: beige.
• Kategori AZC (tål syror, ozon och mycket låga temperaturer) eller RC (tål syror, olja, ozon och mycket låga temperaturer).
• Säljs i individuella förpackningar i olika färger för att du lättare ska kunna identifi era handskarnas skyddsklass.

 A Övrig information
Handskarna förvaras i sin förpackning vid normal rumstemperatur. De får inte förvaras hoptryckta, vikta eller nära en värmekälla.

Kontrollera handskarnas täthet innan användning. Detta görs visuellt, genom att blåsa upp dem och med ett elektriskt test, i enlighet med standard 60903. 
Handskarna bör testas med jämna mellanrum (30 till 90 dagar).

Fullständiga instruktioner för användning och underhåll fi nns att läsa på bruksanvisningen som följer med i förpackningen. Datumet då handskarna först togs i 
bruk samt alla kontrolldatum märks på angiven plats på själva handsken.

Maximal spänning

AC DC Skyddsklass Kategori Förpackningens färg Vikt Produktreferens

500 750 00 AZC Beige 90 g GAIS 5

1000 1500 0 RC Röd 200 g GAIS 10

7500 11250 1 RC Vit 270 g GAIS 75

17000 25500 2 RC Gul 450 g GAIS 170

26500 39750 3 RC Grön 560 g GAIS 265

Detta datablad utarbetades 13.03.2015 och ersätter alla tidigare utgåvor.

All ovan nämnd information är såvitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering.
Informationen är avsedd som en vägledning och skall därmed inte anses vara någon slags garanti eller kvalitetsspecifi kation. 

Detta informationsblad befriar på intet sätt användaren från att skaffa kännedom om och tillämpa de bestämmelser som styr hans verksamhet.


