
Mindre svett ger mer
komfort och prestanda

Konstruktionen av AlphaTec  AquaDri  i två lager

håller händerna torra under längre tid och erbjuder

 bättre komfort och prestanda. En inre mjuk

skumbeläggning med vår egen AquaDri -teknologi

ger en oöverträffad fuktabsorption: 10 gånger

högre än traditionella bomullsflossade foder i

genomsnitt.

Som en försiktighetsåtgärd ger den överlägsna

nitrilfilmen ett avancerat kemiskt skydd mot

tillfällig exponering av baser, oljor, bränslen, vissa

lösningsmedel, smörjfetter och animaliska fetter.

Det omvända rutmönstret i innerhanden ger ett

förbättrat torr- och våtgrepp för optimala resultat i

torra eller våta förhållanden.

Den högpresterande nitrilsammansättningen ger ett

överlägset riv-, punkterings- och nötningsmotstånd

jämfört med gummi och neopren.

En vikbar fåra på kragen hindrar att droppar

kommer på underarmen.
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Branscher

Bilindustri

Eftermarknad fordon

Maskiner och utrustning

Metallbearbetning

Kemikalie

Tillämpningar

Montering och inspektion av komponenter

Byte av olja, vätskor och filter

Målnings- eller rengöringsverktyg eller

robotar

Plätering, beläggning, försegling, målning

Hantering av inkommande gods

Överföring av vätskor och fasta ämnen

Öppning/tömning av pumpar, ventiler

eller ledningar

Laddning och tömning av

processutrustning

Överföring av vätskor och fasta ämnen

från kärl och tankar till processutrustning

Öppning av smältugnar,

dräneringspumpar, ventiler, rörledningar

eller krackningsutrustning

Rengöring av smältugnar, destillatorer,

pumpar, ventiler, rörledningar eller

krackningsutrustning
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Viktiga funktioner

Den högpresterande nitrilsammansättningen ger ett överlägset riv-,

punkterings- och nötningsmotstånd jämfört med handskar av gummi

eller neopren.

Omvänt rutmönster i innerhanden för förbättrat torr-/våtgrepp.

Den vikbara kragfåran hindrar droppar från att hamna på underarmen.

AlphaTec AQUADRI-handskarna uppfyller det mest relevanta

behovet hos användarna: svettreducering. Mindre svett är lika med

bättre komfort och prestanda.

Längre version än 58-330 för ytterligare skydd.

Uppfyller FDA:s krav för livsmedelshantering.

Finns även i varuautomatsförpackning.

Kemiska vulkaniseringsacceleratorer

Zinkdietylditiokarbamat

Det är bara ett mycket litet antal användare som kan bli överkänsliga mot detta/dessa
innehållsämne(n) i handsken och därför kan utveckla irritationer och/eller allergiska
kontaktreaktioner.

Tekniker

JKL JKLOPT 4101A 4101
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Standarder för prestanda

Specifikationer

VARUMÄRKE | MODELL BESKRIVNING STORLEK LÄNGD FÄRG FÖRPACKNING

AlphaTec  58-335 Aquadri  2, nitril, AQUADRI™
7, 8, 9, 10, 11

380 mm/ 15 inches Grön
12 par/polyetenpåse, 12 polyetenpåsar/kartong,

144 par/kartong
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Europa, Mellanöstern och Afrika
Ansell Healthcare Europe NV

Riverside Business Park

Blvd International, 55

1070 Brussels, Belgien

T: +32 (0) 2 528 74 00

F: +32 (0) 2 528 74 01

Nordamerika
Ansell Healthcare Products LLC

111 Wood Avenue South,

Suite 210

Iselin, NJ 08830, USA

T: +1 800 800 0444

F: +1 800 800 0445

Latinamerika och Karibien
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.

Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,

Q7001 Torre II.

Suites 1304, 1305 y 1306.

Col. Centro Sur, c.p. 76079

Queretaro, Qro. Mexiko

T: +52 442 248 1544/248 3133

Kanada

Ansell Canada Inc.

105, rue Lauder

Cowansville (Québec)

J2K 2K8, Kanada

T: 1 800 363-8340

F: 1 888 267-3551
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lämplig för något särskilt ändamål. Ansell ansvarar inte för lämpligheten eller användbarheten av en slutanvändares val av handskar för en viss applikation.
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