
Ero on otteen 
pitävyydessä.

3M™ Asentajan Työkäsineet



Turvallisuus on käyntikorttimme.
Kätesi ovat sinulle tärkeät.
Suojaa ne teknologialla ja valmistustaidolla, joihin voit luottaa.

Tyypilliset käyttökohteet
• Pienten osien käsittely 
• Sähköasennustyöt
 • Puusepäntyöt, putkityöt, kattotyöt

3M™ Asentajan Työkäsineet Yleiskäyttöön

Kevyt raskassarjalainen
Kämmenpuolen nitriilipinnoite tekee näistä käsineistä kevyitä, joustavia, 
ja pitkäaikaista kulutusta kestäviä - vaihtoehtona monille puuvilla- ja 
lateksipinnoitteisille käsineille. Niiden pitävyys on erinomainen jopa 
kosteilla tai öljyisillä pinnoilla.

Venyvä nylon-materiaali muodostaa hengittävän pinnan, joka tuntuu 
‘toiselta iholta’, tehden nämä käsineet erityisen soveltuviksi kevyisiin ja 
keskiraskaisiin töihin, jotka vaativat tarkkaa otetta, erityisesti kuumissa ja 
hikisissä oloissa. Käsineet voidaan pestä ja niissä on neulottu rannekäänne.

Tyypilliset käyttökohteet
• Terävien sekä hankausta aiheuttavien materiaalien käsittely

• Terävien osien muotoilu, taivutus ja konetyöstö

• Kaapelinveto ja johdinten käsittely

• Kaapelin valmistelu

3M™  Asentajan Työkäsineet Viiltosuojatut

Viiltoja vastaan
Tällä keskiraskaaseen käyttöön tarkoitetulla käsineellä on samat 
ominaisuudet ja sama käyttömukavuus kuin Yleiskäyttökäsineillä, minkä 
lisäksi viilto-, pisto- ja repeytymissuojausominaisuudet ovat entistä 
paremmat. Käsine on erinomainen töihin, jotka vaativat terävien osien 
ketterää käsittelyä.

EN388 Viiltotaso 5 -standardit täyttävä käsine on pinnoitettu 
nitriilivaahdolla ja on pestävä. Käsineissä on myös neulottu rannekäänne.



3M Tyyppi Pakkauskoko Sähkönumero EN388 Taso*

3M™ Asentajan Työkäsineet Yleiskäyttöön

CGL-GU 20 63 067 02 4122

CGXL-GU 20 63 067 03 4122

3M™ Asentajan Työkäsineet Viiltosuojatut (EN388 Viiltotaso 5)

CGL-CR 20 63 067 00 4544

CGXL-CR 20 63 067 01 4544
*EN388 Hankaustaso (0-4), 

Viiltotaso (0-5), Repeytymis-
taso (0-4), Pistotaso (0-4)

Tuotetiedot
Uusi 3M™ Asentajan Työkäsineet 



Suomen 3M Oy
Sähkö-, tele- ja elektroniikkatuotteet 
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www.3m.fi
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Tärkeä huomautus:
Kaikki 3M:n tuotteisiin liittyvät selvitykset, tekninen tieto ja suositukset perustuvat tietoon, jonka uskotaan olevan 
luotettava, mutta jonka tarkkuutta ja täydellisyyttä ei taata. Ennen tämän tuotteen käyttöä sinun tulee arvioida ja 
päättää, onko se sopiva aikomaasi tarkoitukseen. Sinun tulee ottaa huomioon kaikki riskit ja vastuut, jotka liittyvät 
aikomaasi käyttöön. Mikään tuotteeseen liittyvä toteamus tai lausuma, joka ei sisälly 3M:n nykyisiin julkaisuihin, tai 
mikään tilaukseesi sisältyvä vastatoteamus tai -lausuma ei ole voimassa, ellei tätä ole erityisesti kirjallisesti sovittu 
3M:n valtuutetun henkilön kanssa.


