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Granqvists Nordic Elk® 2.0
De Granqvists Nordic Elk® 2.0 is een handschoen voor 
klanten die op zoek zijn naar de allerhoogste mate 
van bescherming en comfort. Het leer is bewerkt 
en door toepassing van Kevlar, Protex M en andere 
minerale vezels in de voering is de handschoen naast 
comfortabel ook ondoordringbaar tegen vloeistoffen 
en bloed. De Granqvists Nordic Elk® is een topklasse 
blushandschoen. Geschikt voor brandbestrijding en 
hulpverlening. Niet aanbevolen voor werk waar groot 
contact met chemicalien onvermijdelijk is. Verkrijgbaar 
in diverse manchet materialen en uitvoeringen.

Materialen
Buitenzijde: Speciaal behandeld Eland leer
Voering: Palm: Kevlar / minerale vezels
  Bovenzijde: Protex M / Fireblocker
Stiksel: Kevlar®

Membraan: Porelle

Specificaties
• Behandeld leder: Droogt niet hard uit na nat zijn.
• Verstevigingen aan knokkels en handpalm
• Membraan tegen indinging van vocht, vuil, 
 chemicaliën en bloed
• Ergonomisch: voorgevormde vingers, hoge 
 gevoeligheid/tastzin
• Makkelijk uit te trekken, zelfs nat
• Verkrijgbare maten: 7-13

Normering & Certificering
• EN 420:2003 + A1:2002 (algemene voorwaarden
 handschoenen)
• EN 659:2008 + A1 2008+AC:2009 (beschermende 
 handschoenen voor brandweer personeel)
• Geproduceerd overeenkomst met Directive 89/686/EEC
• CE certificaat #04609607 Centexbel (B)

 Performance Index (Testuitslagen uit EN 659 testen)
 (Verklaring punten: 1 t/m 5 waarin 1 slecht en 5 uitstekend) 
 “Dexterity”*:   5
 Uittrektijd handschoenen: 2 sec.
 Slijtvastheid:   3
 Snijbestendigheid:   5
 Weerstand tegen scheuren: 4
 Prikbestendigheid:   3
 Brandgedrag:   4
 Weerstand tegen contactwarmte: 3
 Weerstand tegen convectiewarmte: 3
 Weerstand tegen stralingswarmte: 3

* “Dexterity” is de engelse term voor: “Mate van behendigheid 
voor het uitvoeren van een (lastige) taak met de vingers.

Gebruiksadvies
-  Inspecteer voor elk gebruik op zichtbare defecten
-  Zorg dat de handschoenen schoon zijn!
-  Wasvoorschrift: wasmachine op 40 graden
-  Droogvoorschrift: aan de lucht laten drogen, nooit  
 geforceerd drogen!
-  Onderhoud: Na drogen opnieuw invetten met ledervet
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