11-618
De handschoen van de volgende
generatie inzake comfort,
beweeglijkheid en soepelheid.

Multifunctioneel

Het ijkpunt als het gaat om gevoeligheid,
beweeglijkheid en soepelheid
Deze handschoen voelt bijna als een tweede huid.
Ze is zeer dun, zit heel comfortabel, past
voortreffelijk en biedt vingergevoeligheid voor de
meest delicate manipulaties.
Dankzij de breitechnologie met 18 steken per inch
is deze handschoen tegelijk heel dun en duurzaam.
Deze handschoen werd ontwikkeld voor een hele
reeks lichte toepassingen met droge of licht
geoliede voorwerpen. Ze is ideaal voor arbeiders
die een betere pasvorm, meer vingergevoeligheid
en precisie nodig hebben dan bij hun huidige
handschoenen.
Ook ideaal voor toepassingen waarbij katoenen
handschoenen of helemaal geen handschoenen
worden gebruikt, ondanks het risico op
schaafwonden, blaren en kleine verwondingen.
Bovendien zijn de donkere handschoenen 11-618 en
11-616 goed geschikt voor vrij vervuilde
omgevingen.
Sectoren
Auto-industrie
Machines & Uitrusting
Metaalproductie

WWW.ANSELL.COM

Toepassingen
Onderdelen verzamelen en vastzetten
Componenten assembleren en monteren
Onderdelen bevestigen

Lichte toepassingen

11-618
De handschoen van de volgende
generatie inzake comfort,
beweeglijkheid en soepelheid.

Kenmerken
Ansells dunste handschoen voor de fijnste werkzaamheden
Voering van 18 steken per inch voor lichte toepassingen zorgen voor
uitstekende gevoeligheid e beweeglijkheid
Extra dunne polyurethaan coating van 0,8 mm dik zorgt voor
beweeglijkheid met een hoge schuurweerstand
Donkere voering en handschoen camoufleren vuil zodat
handschoenen minder snel worden weggegooid
Ook verkrijgbaar in verpakking voor vendingautomaat
Chemische vulkanisatieversnellers
Natuurrubberproteïnes
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.

Prestatienormen en Naleving van de regelgeving
voldoet aan REACH

3121X

3121

Specificaties
MERK | VARIANT BESCHRIJVING

Steken per inch

MAAT

LENGTE

KLEUR

HyFlex® 11-618

18

6, 7, 8, 9, 10,
11

195-245 mm 7.63-9.96
inches

Zwart

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:
Polyurethaan
V o e r i n g m a t e r i a a l: Nylon
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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