37675
Bijzonder comfortabele, chemisch
bestendige handschoen voor
uiteenlopende toepassingen
Voorheen bekend als: Solvex® 37-675

Veelzijdige, gevlokte
handschoen van 0,38 mm dik
die goed presteert bij
uiteenlopende toepassingen
De Sol-Vex® nitril handschoen van Ansell is
beschikbaar in uiteenlopende versies met
verschillende lengtes, diktes, maten en voeringen.
De handschoen is ontworpen om optimale
resultaten te leveren in natte of droge
omstandigheden waar chemische weerstand
essentieel is. Deze vaak herbruikbare handschoen
met haar ongeëvenaarde schuurweerstand biedt de
gebruiker een uitzonderlijk comfort.
De Sol-Vex® nitril handschoenen zijn de ideale
keuze voor veilige manipulaties in
werkomgevingen waar bijtende chemicaliën
voorkomen.
De voering in vlokkatoen plus de soepelheid van
de nitrilfilm bezorgen de gebruiker een
uitzonderlijk comfort.
De afwerking met een omgekeerde ruit verbetert de
grip nog.
De gladde zandkorrelafwerking die de indirecte
kosten vermindert omdat er minder delicate
onderdelen afgekeurd moeten worden.
Sectoren
Luchtvaart
Auto-industrie
Voedselverwerking
Food Service
Industrie
Olie en gas
Landbouw
Machines & Uitrusting
Metaalproductie
Utilities
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Toepassingen
Chemische verwerking en voorbereiding
Werken met chemische stoffen
Schoonmaken
Huishoudelijke reiniging
Olie, vloeistoffen en diesel tanken
Installaties en machines onderhouden

37675
Bijzonder comfortabele, chemisch
bestendige handschoen voor
uiteenlopende toepassingen
Voorheen bekend als: Solvex® 37-675
Kenmerken
Door de gladde zandkorrelafwerking nemen indirecte kosten af
omdat er minder kwetsbare onderdelen afgekeurd worden
Volledig herbruikbaar, met een ongeëvenaarde schuurweerstand
Uitzonderlijk comfortabel in het gebruik.
Voldoet aan de FDA-voorschriften voor de omgang met
voedingsmiddelen (21 CFR 177.2600)
Gevlokt katoen reduceert transpiratie bij de drager
Chemische vulkanisatieversnellers
Zinkdibutyldithiocarbamaat
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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MERK | VARIANT
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VERPAKKING

AlphaTec® Solvex® 37-675

Gevlokt katoen, Nitril,

6, 7, 8, 9, 10, 11

330 mm

Groen

12 paar / polyester zak, 12 polyester zakken / carton
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