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ATG® MAXIFLEX® ELITE™ 34-274 

STR. ART. NR. TOT. LENGDE PAKNING KARTONG TARIFF EAN-PAR EAN-BUNT EAN-KART. 

7 (S) 34274-7 Strekker seg 6 par 144 par 6116 1020 4792249054581 4792249054598 4792249055502 

8 (M) 34274-8 Strekker seg 6 par 144 par 6116 1020 4792249054604 4792249054611 4792249055519 

9 (L) 34274-9 Strekker seg 6 par 144 par 6116 1020 4792249054628 4792249054635 4792249055526 

10 (XL) 34274-10 Strekker seg 6 par 144 par 6116 1020 4792249054642 4792249054659 4792249055533 

11 (XXL) 34274-11 Strekker seg 6 par 144 par 6116 1020 4792249054666 4792249054673 4792249055540 

 
 
TEKNISK 
BESKRIVELSE: 

Produksjonsland: SRI Lanka 
Utside: Fingerdyppet nitrilskum | Nylon/ Lycra® 
Innside: Sømløst strikket nylonfôr | Lycra® 
Tykkelse: 0,75 mm (gjennomsnittsverdi) 

FORSTERKNING: 
Utside: GripTech® mikrokopper 
Innside:  

 
PRODUKTGODKJENNINGER UTSTEDT AV AKKREDITERTE KONTROLLORGANER: 
Personlige vernehansker som er testet i risikosituasjoner beskrevet i ulike standarder, er kun tilpasset bruk i henhold til ytelsesnivået som 
er angitt i testresultatet. For eksempel blir hanskenes motstandsevne mot farer begrenset av ytelsesnivået som er angitt her. Teknisk 
godkjenning eventuelt sertifikat kan lastes ned fra: http://www.workhand.no 
EN388 
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Piktogram for fysisk og mekanisk påvirking på 
hansker. Fire obligatoriske egenskaper skal 
prøves og prestasjonsnivået angis i en 4-sifret 
kode. Desto høyere siffer, desto bedre 
resultat.  
A: Slitasjemotstand (0-4)   
B: Skjæremotstand (0-5)   
C: Rivefasthet (0-4)   
D: Punkteringsmotstand (0-4)  

    

Europeisk standard (grunnlag for CE-merking): Rådsdirektiv 89/686/EØS. EN420 Klasse 2, EN388 
Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.: Kontrollorgan 0321, SATRA Technology Centre 
Ltd., Rockingham Rd., Kettering, NN16 9JH, Northamptonshire (UK) | Grønt punkt | Produsert i henhold til REACH. 
FUNKSJONELL BESKRIVELSE: Designet og utviklet til å være den letteste hansken som puster. MaxiFlex® Elite™ veier kun 14 gram 
og er 30 % tynnere enn MaxiFlex® Ultimate™. Egner seg perfekt til presisjonshåndtering i tørre miljøer. 360° pusteevne – patentert 
teknologi for mikro-nitrilskum. Form og strekkfasthet reduserer tretthet i hånden og gir økt komfort. Nyeste strikketeknologi benyttes til 
å produsere avrundede fingertupper som gir bedre fingerfølelse. MaxiFlex® belegget trekker bare halvveis inn i tekstilen slik at huden kun 
er i kontakt med tekstilen. Optimert grep – belegningsteknologien gir en overflatestruktur og en friksjon som gir trygt og kontrollert grep. 

 
MERK: 1) CE merket er en erklæring på at verneproduktet tilfredsstiller kravene i direktivet 89/686/EØS. 2) Fastleggelse av 
foreldelsesfristen for personlige verneutstyr er arbeidsgivers ansvar. 3) Praktisk arbeidssituasjon kan avvike fra laboratorietester. 4) Etter 
vask og tørk kan ikke de mekaniske egenskapene garanteres. 

ADVARSEL: Hanskene er silikonfrie inntil de forlater produksjonslinjen. Hanskene kan absorbere silikon fra ulike kilder og atmosfære.  
Det er ikke mulig å gi 100 % garanti. 

INSTRUKSJON FØR BRUK OG VEDLIKEHOLD: 
Det anbefales å sjekke at hanskene er egnet for tiltenkt bruk, fordi 
vilkårene for bruk på arbeidsplassen kan avvike fra sertifiseringstesten. 
For optimal sikkerhet, sjekk hanskene for skader før og etter bruk. Unngå 
lagring som kan føre til fukt. Oppbevar hanskene i original emballasje og 
innenfor normal romtemperatur. Hansker fra ATG kan vaskes trygt på 
følgende måte: (1) Bruk vanlig vaskemiddel (ikke bruk renseløsninger) (2) 
Vask på ca. 40 °C. (3) Vask i 10 minutter (4) Skyll i kaldt vann (5) Gjenta 
vask og skyll dersom hanskene er sterkt tilsmusset (6) Skyll i kaldt vann 
(7) Bruk tørketrommel (maks 60 °C). ATG kan ikke akseptere ansvar når 
hansker har blitt vasket. 

PRODUKTFORDELER: 

• 360° pusteevne, den mest  
 pustende hansken på markedet 

• Dobbel så slitesterk som andre 
 hansker i 0.9 mm tykkelse 

• Optimert passform og grep for maks 
 fingerhendighet og kontroll 

• Hanskene vaskes før pakking 

• Hudvennlig (dermatologisk testet) 
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