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
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.
Sectoren
Luchtvaart
Auto-industrie
Machines & Uitrusting
Metaalproductie
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Toepassingen
Assemblage van kleine onderdelen
Algemene werkzaamheden
Verwerken van grondstoffen
Onderdelen verzamelen en vastzetten
Systemen aanpassen en aanschroeven

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

Kenmerken

Technologieën

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
Prestatienormen en Naleving van de regelgeving
voldoet aan REACH
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Specificaties
MERK | VARIANT BESCHRIJVING

Steken per inch

MAAT

LENGTE

KLEUR

HyFlex® 11-840

15

6, 7, 8, 9, 10,
11

200-275 mm/ 8-11
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: 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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