
První ultra lehký model HyFlex  kombinující ¾

máčené povrstvení, odpudivost vůči olejům a

zaolejovaný úchop do jedněch vysoce pružných a

pohodlných rukavic.

Rukavice HyFlex  11-925 využívají patentovanou

úchopovou technologii Ansell, která poskytuje

snížené riziko klouzání předmětů v dynamických

prostředích.

Podšívka je tvořena jemnými vlákny

nylonu/spandexu a poskytuje uživateli neomezený

pocit jako druhá kůže.

Tato unikátní kombinace ochrany, výkonu a

pružnosti staví most přes mezeru od předchozích

generací ¾ máčených rukavic pro všeobecné účely

odpuzujících oleje tím, že poskytuje lepší pružnost,

citlivost, zaolejovaný úchop a extrémní pohodlí.

11-925
Ultra lehké víceúčelové rukavice
odpuzující oleje pro lepší úchop

Olej   Lehká zátěž

Nepřekonatelný výkon a pohodlí v zaolejovaných
prostředích

Průmyslová odvětví

Automobilový průmysl

Strojní průmysl a vybavení

Chemický průmysl

Aplikace

Montáž a kontrola součástí

Montáž a demontáž vybavení

Montáž součástí

Inspekce (manipulace, kontrola a značení)

Montáž a demontáž
Manipulace s odesílaným zbožím: plechovky, nádoby, volně ložené zboží a kartony

Nakládání nákladních automobilů a vozidel

Odesílání, přeprava a dodávka produktů
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Hlavní vlastnosti

Rukavice 11-925 jsou prvním ultralehkým modelem ve stylu HyFlex

který kombinuje ze ¾ máčené povrstvení, odpudivost vůči olejům a

úchop zaolejovaných předmětů do vysoce pružných a pohodlných

rukavic

Rukavice HyFlex 11-925 využívají patentovanou úchopovou

technologii společnosti Ansell, která poskytuje snížené riziko klouzání

předmětů v dynamických prostředích

Podšívka je tvořena jemnými vlákny nylonu/elastanu a poskytuje

uživateli neomezený pocit jako druhá kůže

Tato unikátní kombinace ochrany, výkonu a pružnosti přemosťuje

mezeru u předchozích generací ze ¾ máčených rukavic se schopností

odpuzovat oleje a určených pro všeobecné účely, neboť poskytuje

vylepšenou pružnost, citlivost, úchop zaolejovaných předmětů a

extrémní pohodlí

Senzibilizátory

Zinek-dibutyldithiokarbamát

Pouze velmi malý počet uživatelů může být citlivý na tuto složku či složky rukavic a může
se u nich vyskytnout podráždění a/nebo alergické kontaktní reakce.

Technologie

4111A 3111

11-925
Ultra lehké víceúčelové rukavice
odpuzující oleje pro lepší úchop

Výkonové normy a Shoda se zákonnými nařízeními

V souladu s REACH

Specifikace

ZNAČKA | KÓD POPIS Hustota úpletu VELIKOST DÉLKA BARVA BALENÍ

HyFlex  11-925 #PDS.Mechanica lProtect ion .F in ish ing#: ¾
Coated

#PDS.Mechanica lProtect ion .Coat ingMater ia l#:

Nitril

#PDS.Mechanica lProtect ion .L inerMater ia l#:

Nylon, Spandex

#PDS.Mechanica lProtect ion .CuffSty le#: Pletené

zápěstí

18 6, 7, 8, 9,

10, 11

205-250 mm/

8.07-9.84 inches

Modrá 12 párů v sáčku; 12

sáčků v kartonu
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Pro více informací navštivte www.ansell.com nebo nám zavolejte:

Evropa, Blízký východ a Afrika

Ansell Healthcare Europe NV

Riverside Business Park

Blvd International, 55

1070 Brussels, Belgium

Tel.: +32 (0) 2 528 74 00

Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Severní Amerika

Ansell Healthcare Products LLC

111 Wood Avenue South,

Suite 210

Iselin, NJ 08830, USA

Tel.: +1 800 800 0444

Fax: +1 800 800 0445

Austrálie
Ansell Limited

Level 3,678 Victoria Street,

Richmond, Vic, 3121

Australia

Tel.: +61 1800 337 041

Fax: +61 1800 803 578

Asie a Pacifik

Ansell Global Trading Center

(Malaysia) Sdn Bhd

Prima 6, Prima Avenue

Block 3512, Jalan Teknokrat 6

Tel.: +603 8310 6688

Fax: +603 8310 6699

Latinská Amerika a Karibik

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. Mexiko

Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133 

Kanada

Ansell Canada Inc.

105 Rue Lauder

Cowansville (Québec) J2K 2K8

Kanada

Tel.: 1 800 363 8340

Fax: 1 800 267 3551

Ansell,  a ™ jsou registrované obchodní známky společnosti Ansell Limited nebo jejích poboček. Patentováno v USA a podléhající patentu v USA a mimo
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Ani tento dokument, ani v něm učiněná prohlášení firmou Ansell či jejím jménem nelze vykládat jako záruku prodejnosti či vhodnosti jakéhokoli výrobku

Ansell ke konkrétnímu účelu. Ansell se zříká odpovědnosti za vhodnost či adekvátnost výběru rukavic konečným uživatelem pro konkrétní aplikaci.
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