80-600
Een uitstekende snijweerstand, een
hoog comfortniveau en een veilige
greep
Voorheen bekend als: PowerFlex®80-600

Snijden

Hitte

Zware toepassingen

Uitstekende snijweerstand met comfort en grip
De handschoen ActivArmr® 80-600 (Ex
Powerflex®) van Ansell is de praktische oplossing
om op een veilige wijze glas, metaal en plastic te
manipuleren. Ze onderscheidt zich door een
uitzonderlijke snijweerstand, uitstekende algemene
mechanische prestaties en een superieur comfort.
De handschoen Ansell ActivArmr® 80-600 (Ex
Powerflex®) heeft de uitzonderlijk hoge
snijweerstand EN 4. Dat hoge beschermingsniveau
wordt verkregen door de interlockvoering in
Kevlar® en de coating in natuurrubber. Die
samengestelde coating is ook bijzonder goed
bestand tegen scheuren, schuren en perforaties.
De gerimpelde afwerking van de latexcoating
bezorgt de handschoen zowel in droge als natte
omstandigheden een uitstekende greep.
Omdat de handschoen ActivArmr® 80-600 (Ex
Powerflex®) geen siliconen bevat, laat ze geen
afdrukken achter op gemetalliseerd, warm
isolatieglas. De oppervlakken blijven zuiver zodat
er geen extra schoonmaakwerk vereist is.
Sectoren
Metaalproductie
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Toepassingen
Smederijwerkzaamheden
Extrusie, buigen en stansen van vormen

80-600
Een uitstekende snijweerstand, een
hoog comfortniveau en een veilige
greep
Voorheen bekend als: PowerFlex®80-600
Kenmerken

Technologieën

Door de gerimpelde afwerking van de latexcoating biedt de
handschoen zowel in droge als natte omstandigheden uitstekend grip
Omdat de PowerFlex 80-600 geen siliconen bevat, laat de
handschoen geen afdrukken achter op gemetalliseerd, warm
isolatieglas zodat het niet meer extra hoeft schoon te maken
Beschikbaar in een ruim assortiment maten om meer werknemers te
beschermen
Ook verkrijgbaar in verpakking voor vendingautomaat
Chemische vulkanisatieversnellers
Dithiocarbamaat
Natuurrubberproteïnes
Zink-2-mercaptobenzothiazole
Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit
bestanddeel/deze bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische
contactreacties kunnen ontwikkelen.
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Specificaties
MERK | VARIANT

BESCHRIJVING

ActivArmr® 80-600 A f w e r k i n g: Gecoate palm
C o a t i n g m a t e r i a a l: Natuurlijk rubberlatex
V o e r i n g m a t e r i a a l: Kevlar®
M a n c h e t s t i j l: Tricot manchet

Steken per inch

MAAT

LENGTE

KLEUR

10

7, 8, 9, 10 250-280 mm/ 9.64-11.02in Blauw

VERPAKKING
12 paar per zak;
72 paar per karton
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