11-818
Het comfort en vingergevoel van blote
handen in combinatie met hoge
duurzaamheid

Multifunctioneel

Lichte toepassingen

15% lichter voor extra gevoeligheid en comfort
Bij schurende toepassingen gaat de ultradunne
FORTIX™ nitrilschuimcoating (octrooi aangevraagd)
tot drie keer langer mee dan vergelijkbare coatings,
zodat de levensduur van de handschoen stijgt en
de totale gebruikskosten dalen.
De FORTIX™ coating zorgt voor betere greep op
droge voorwerpen en is 20% meer ademend dan
eerdere materialen, voor minder transpiratie en
koelere, drogere handen.
De naadloze 18 steken/inch nylon-spandex voering
geeft het gevoel met blote handen te werken: ze
ademt, biedt comfort en meer vingertopgevoel
voor precisiewerk.
De Ansell ZONZ® ComfortFit technologie sluit
goed aan op de natuurlijke handvormen en biedt
daardoor meer ondersteuning, ademend vermogen
en bewegingsvrijheid.
Met EN schuurweerstandsniveau 3 biedt de
ultralichte HyFlex® 11-818 de ideale bescherming bij
algemene behandeling en assemblage (diverse
taken).
Dankzij het siliconenvrije materiaal worden
ongelakte metalen onderdelen niet vervuild met
siliconen.
Sectoren
Auto-industrie
Machines & Uitrusting
Chemische sector
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Toepassingen
Onderdelen en systemen aanpassen
Montage en demontage
Eindassemblage
Vrachtwagens en voertuigen laden en lossen
Binnenkomende goederen verwerken
Uitgaande goederen verwerken: blikjes, containers, bulkverpakkingen en dozen
Vrachtwagens en voertuigen laden
Producten verzenden, vervoeren en afleveren
Ovens openen, pompen, kleppen of leidingen en sluiters aftappen in BTX-processen
Slotenmaker
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Kenmerken

Technologieën

Zachte en goed zittende voering van 18 steken/inch nylonspandex
De voering biedt het gevoel van een “tweede huid” waardoor de
handschoenen comfortabeler zitten en werknemers ook sneller
geneigd zijn om ze te dragen
Ultradunne FORTIX™ nitrilschuim coating waarvoor octrooi is
aangevraagd
De coating met een dikte van 0,7 mm geeft meer greep op droge
voorwerpen en gaat twee keer langer mee dan vergelijkbare
coatings, zodat de handschoen een langere levensduur heeft. Door
zijn hoge schuurweerstand is de ultralichte 11-818 ideaal voor diverse
algemene behandelings- en assemblagetaken
ZONZ™ Comfort Fit Technology
Geoptimaliseerde breitechniek aan de basis van de pink, over de
vingertoppen en in de palm volgt de natuurlijke handcontouren
volledig
Ademend nitrilschuim (octrooi aangevraagd)
De schuimnitrilcoating (octrooi aangevraagd) is 20% meer ademend
dan vroegere materialen, zodat de handen koeler en droger blijven
Schoon & huidvriendelijk
Maakt gebruik van een gepatenteerde wasmethode die efficiënt
onzuiverheden verwijdert zodat je een schonere en comfortabelere
handschoen krijgt
Ook verkrijgbaar in verpakking voor vendingautomaat
Prestatienormen en Naleving van de regelgeving
voldoet aan REACH
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Specificaties
MERK | VARIANT BESCHRIJVING

Steken per inch

MAAT

LENGTE

KLEUR

HyFlex® 11-818

18

6, 7, 8, 9,
10

200-270 mm/ 7.9-10.6
inches

Blauw

A f w e r k i n g: Palm gecoat
C o a t i n g m a t e r i a a l:
Schuimnitril
V o e r i n g m a t e r i a a l: Nylon,
Spandex
M a n c h e t s t i j l: Tricot manchet

VERPAKKING
12 paar per zak; 12 zakken per
karton
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