
De nye GLOROS T1 er specielt udviklet til brug til tekniske redningsopgaver. Certificeret i overensstemmelse med EN 388, 
og har de bedste beskyttende egenskaber mod mekaniske skader, som eks. stik, snit, hudafskrabninger etc.
Uanset om der arbejdes med køretøjer, der har været involveret i trafikulykker eller i tilslutning til brandindsatser - er 
GLOROS T1 det rette valg til beskyttelse. Handskerne beskytter ikke mod kemisk, elektrisk eller varmepåvirkning. Be-
mærk, at disse handsker er ikke tiltænkt til anvendelse i brandindsatser (vores testede SAFE GRIP 3  modeller er udviklet 
til brandindsatser). Bemærk dog, GLOROS T1 yder en sikker bestkyttelse ved berøring op til 250 °C (according to EN407).

Maximal bærekomfort med et optimalt greb

Takket være den specielle konstruktion og avancerede 
design (smidige folder ved fingrene, silikonebelægning 
på håndfladen, neoprenbestyttelse på knoerne etc.)  vil 
GLOROS T1 sikre den højeste bærekomfort og følsomhed. 
Den specielle silikonebelægning på håndfladen sikrer et 
optimalt greb om våde og glatte overflader.

Det skærefaste indlæg af KEVLAR® beskytter også fingrene 
og sikrer "all-round cut protection" (og ikke kun hånd-
fladen!). Manchet med elastikbånd om håndleddet, der 
beskytter mod splinter og snavs.

Handskerne leveres med en solid metal karabinhage.
Den høje mekaniske styrke beskytter mod snit og hudafskrabning etc.

GLOROS T1
Handsker til tekniske redningsopgaver
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Tekst og illustrationer er ikke bindende. I illustrationerne kan der forekomme ekstraudstyr, der kun leveres mod merbetaling. Vi forbeholder os ret til ændringer grundet den tekniske udvikling. 

De anførte værdier er bekræftet efter 25 gange vask (40 °C). Handskerne beskytter ikke mod bakteriel-, kemisk-, 
elektrisk- eller varmepåvirkning.

GLOROS T1
Handsker til tekniske redningsopgaver

Vejledning om opbevaring og pleje

Handskerne skal opbevares på et rent og tørt sted. Beskyt handskerne mod fugt 
og direkte sollys.

Bør håndvaskes, men maskinvask er muligt!  
Advarsel! Brug ikke blegende og oxiderende vaskemidler. 

X2XXXX4543D

Tekniske data

Størrelser 6 til 13

Farve Rød med sorte  
markeringer

Længde Cirka 27 cm

Vægt 0,2 kg

Materiale og design

Håndflade Sort stof med indvævet elestane og polyamid med silikone dubber, der sikrer et solidt greb om glatte og våde overflader

Håndryg Fremstillet af rødmixet nylonstof med elestane og neopren over knoerne

Foer Skærefast KEVLAR® med glasfiber

Manchet Manchet med elastikbånd om håndleddet, der beskytter mod splinter og snavs

Ordre data

142670 GLOROS T1

EN 388:2016 og EN 407:2020  
varmepåvirkning Level 2 (op til 250 °C)

Parametre Forudsætninger Resultat

Gribefasthed EN 388 4

Skærefasthed EN 388 5

Rivefasthed EN 388 4

Bestyttelse mod stik EN 388 3

Skærefasthed EN ISO 13997 D

Følsomhed EN 420 5

Kontaktvarme EN 407 2

Excellent bevægelsesfrihed 
og høj følsomhed ved berøringer

Perfekt greb og anti-skrid  
på grund af silikonebelægning
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