
De robuuste 1,1 mm dikke FORTIX™

nitrilschuimcoating (octrooi aangevraagd)

beschermt met EN schuurweerstandsniveau 4 en

biedt dus tot twee keer meer schuurbescherming

dan andere lichte, gebreide en gecoate

handschoenen.

De FORTIX™ coating is 20% meer ademend dan

eerdere materialen, voor minder transpiratie en

koelere, drogere handen.

De goed passende voering, die aansluit als een

tweede huid, volgt de natuurlijke handvormen en is

daardoor veel comfortabeler om te dragen: aan de

basis van de pink (meer comfort), over de

vingertoppen (betere vingergevoeligheid) en op

de palm (grotere beweeglijkheid).

Met zijn perfect evenwicht tussen doeltreffende

schuurbescherming, meer comfort en grote

beweeglijkheid is de HyFlex  11-840 een ideale

oplossing voor arbeiders die switchen tussen

taken.

Dankzij het siliconenvrije materiaal worden

ongelakte metalen onderdelen niet vervuild met

siliconen.

11-840
Uiterst duurzaam en superieur passend
voor nauwkeurige manipulaties in
schurende toepassingen

Multifunctioneel  Lichte toepassingen

Tot 2 x duurzamer dan hoogwaardige
nitrilhandschoenen voor algemeen gebruik

Sectoren

Luchtvaart

Auto-industrie

Machines & Uitrusting

Metaalproductie

Toepassingen

Assemblage van kleine onderdelen

Algemene werkzaamheden

Verwerken van grondstoffen

Onderdelen verzamelen en vastzetten

Systemen aanpassen en aanschroeven
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Kenmerken

De nitrilschuimcoating (octrooi aangevraagd) is 20% meer ademend

dan vroegere materialen, zodat de handen minder transpireren en

koeler en droger blijven

Door het goed passende ontwerp zit de handschoen als een tweede

huid rond de palm voor meer comfort en vingergevoeligheid en een

grotere beweeglijkheid als er tussen taken wordt geswitcht

Ergonomische pasvorm Geoptimaliseerde breitechniek aan de basis

van de pink, over de vingertoppen en in de palm volgt de natuurlijke

handcontouren volledig

Siliconenvrij. Geen contaminatie door siliconen op metalen

onderdelen vóór het verven

Ook verkrijgbaar in verpakking voor vendingautomaat

Technologieën
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11-840
Uiterst duurzaam en superieur passend
voor nauwkeurige manipulaties in
schurende toepassingen

Prestatienormen en Naleving van de regelgeving

voldoet aan REACH

Specificaties

MERK | VARIANT BESCHRIJVING Steken per inch MAAT LENGTE KLEUR VERPAKKING

HyFlex  11-840 Afwerk ing: Palm gecoat

Coat ingmater iaa l: Schuimnitril

Voer ingmater iaa l: Nylon,

Spandex

Manchetst i j l: Tricot manchet

15 6, 7, 8, 9, 10,

11

200-275 mm/ 8-11

inches

Zwart 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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