
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.

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

Multifunctioneel  Lichte toepassingen

15% lichter voor extra gevoeligheid en comfort

Sectoren

Auto-industrie

Machines & Uitrusting

Chemische sector

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

Zachte en goed zittende voering van 18 steken/inch nylon-
spandex
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

Technologieën

4121 3121A

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

Prestatienormen en Naleving van de regelgeving

voldoet aan REACH

Specificaties

MERK | VARIANT BESCHRIJVING Steken per inch MAAT LENGTE KLEUR VERPAKKING

HyFlex  11-818 Afwerk ing: Palm gecoat

Coat ingmater iaa l:

Schuimnitril

Voer ingmater iaa l: Nylon,

Spandex

Manchetst i j l: Tricot manchet

18 6, 7, 8, 9,

10

200-270 mm/ 7.9-10.6

inches

Blauw 12 paar per zak; 12 zakken per

karton
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Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV

Riverside Business Park

Blvd International, 55

1070 Brussels, Belgium

T: +32 (0)2 528 74 00

F: +32 (0)2 528 74 01

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC

111 Wood Avenue South,

Suite 210

Iselin, NJ 08830, USA

T: +1 800 800 0444

F: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited

Level 3,678 Victoria Street,

Richmond, Vic, 3121

Australia

T: +61 1800 337 041

F: +61 1800 803 578

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center

(Malaysia) Sdn Bhd

Prima 6, Prima Avenue

Block 3512, Jalan Teknokrat 6

T: +603 8310 6688

F: +603 8310 6699

Latin America & Caribbean Region

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. Mexico

T: +52 442 248 1544 / 248 3133 

Canada

Ansell Canada

105 Lauder

Cowansville, QC J2K 2K8

Canada

T: +1 800 363 8340

F: +1 800 267 3551
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