Olieafstotend

11•920
Gebreide
handschoenen
met coating voor
algemeen gebruik

Een revolutionaire
combinatie van uitstekende greep en
sterke olieafstotende eigenschappen

De nieuwe HyFlex® 11-920
van Ansell is een unieke
handbeschermingsoplossing om
kleine tot middelgrote geoliede
componenten te manipuleren.
De HyFlex® 11-920 maakt gebruik
van de gepatenteerde Ansell Grip
Technology™. Daardoor biedt ze
een revolutionaire combinatie
van sterke olieafstoting en een

uitstekende greep. De handschoen
beschermt bijgevolg de huid van
de gebruikers en vermindert
hun spierbelasting. De HyFlex®
11-920 vult de succesvolle
HyFlex®-reeks aan en neemt
de essentiële kenmerken ervan
over: voortreffelijke pasvorm en
soepelheid, uitstekend comfort.

Olieafstotend

HyFlex®11• 920

Aanbevolen gebruik
De HyFlex® 11-920 werd ontwikkeld
voor assemblage en metaalconstructie
in een uitgebreide reeks sectoren die
een dunne olielaag of gelijkaardige
roestremmers toepassen op
componenten.
• autoassemblage
• OEM voor de autosector
• lichte metaalconstructie en
-manipulatie
• algemeen en fabrieksonderhoud
• kwaliteitsinspectie
• Metaalverwerkende nijverheid
• logistiek
• witgoed

Uitstekend comfort en
grote soepelheid
Ansell heeft in de HyFlex® 11-920 zijn
gepatenteerde Grip Technology™
verwerkt. Microscopische kanaaltjes in
de handschoencoating leiden de olie
weg van het contactoppervlak tussen
handschoen en voorwerp, voor een
vaste greep. De gebruiker kan daardoor licht geoliede of gesmeerde kleine
en middelgrote componenten snel en

trefzeker manipuleren. De lichte
gebreide handschoen verhoogt de
productiviteit en vermindert de
spierbelasting.
Beschermt de huid
tegen vervuiling
door olie
De HyFlex® 11-920 is voorzien van
een olieafstotende nitrilcoating waar
de gebruikers ze nodig hebben: op de
handpalm. Bij het manipuleren van
voorwerpen met een lichte oliefilm
beschermt de coating de huid van
gebruikers tegen vervuiling door olie,
zonder afbreuk te doen aan de greep,
de beweeglijkheid of het comfort.
De duurzaamheid,
het comfort & de
soepelheid van HyFlex ®
De handschoen heeft alle essentiële
eigenschappen van de Ansell
HyFlex®-reeks. De gebruikers
appreciëren dat ze uitstekend past,
comfortabel zit, droog blijft en veel
beweeglijkheid en vingergevoeligheid
biedt.

OLIEAFSTOTENDE
EIGENSCHAPPEN

PRECISIE

SNIJWEERSTAND

SPECIALE
TOEPASSINGEN

Precisie
Voor droge of licht geoliede
toepassingen die een lichte mechanische
bescherming en uiterst verfijnde
manipulatie vergen.

Olieafstotende eigenschappen
Voor licht geoliede omgevingen waarbij
een vaste greep op geoliede voorwerpen,
bescherming van de huid tegen olie en
duurzame prestaties essentieel zijn.

Snijweerstand

Type

EN-maat

Lengte

Kleur

Palm met nitrilcoating.
Gebreide blauwe manchet in nylon

6, 7
8, 9
10, 11

208 - 273
mm

blauw

Speciale toepassingen
In deze categorie zitten gespecialiseerde
handschoenen voor unieke taken en
omgevingen.

Verpakking

12 paar per polyesterzak, 12 polyesterzakken per karton
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11-920

De HyFlex®-reeks bestaat uit topklasse
handschoenen in vier categorieën:

Variërende mate van snijweerstand voor
gebruikers die onderdelen met scherpe
randen controleren, manipuleren of
assembleren.

Specificaties
Ref.

Gebreide
handschoenen
met coating voor
algemeen gebruik

