
Nevyztužené provedení s
technologií ANSELL GRIP
Technology™ umožňuje
obratnost při výkonném
mokrém/zaolejovaném
úchopu v náročných
podmínkách

Rukavice AlphaTec  58-430 a 58-435 využívají

Ansell Grip Technology™ pro optimální kontrolu při
manipulaci se zaolejovanými nebo mokrými díly.

Na manipulaci s kluzkými předměty je potřeba

méně síly, snižuje se tak únava rukou a paží.

Oba modely nabízejí zlepšenou pružnost a

obratnost díky nitrilové vrstvě s podšívkou z

česané bavlny a protržení odolné provedení těsně
padnoucí na celou dlaň jako druhá kůže.

Model 58-430 pro středně náročné podmínky má 10

μm (0,25 mm) vrstvu na ochranu proti vystavení

zásadám, olejům, palivům, některým rozpouštědlům,

mazivům a živočišným tukům. Model 58-435 pro

náročné podmínky má 16 μm (0,40 mm) vrstvu

účinnou proti uhlovodíkovým derivátům,

alkoholovým bázím, mnoha rozpouštědlům a

esterům.

Nitrilové povrstvení poskytuje vynikající ochranu

proti protržení, propíchnutí a oděru pro dlouhou

životnost. Ohnutý okraj manžety pomáhá při
prevenci pokapání předloktí a extra dlouhá

manžeta (pouze u 58-435) prodlužuje ochranu až

na horní část předloktí.

58-435
JISTÝ ÚCHOP S VYLEPŠENOU
PRUŽNOSTÍ

Průmyslová odvětví

Automobilový průmysl

Servis motorových vozidel

Strojní průmysl a vybavení

Kovovýroba

Chemický průmysl

Aplikace

Zpracování kovů a montážní práce

Lakování karoserií včetně kontroly

povrchu

Použití tmelů, úpravy

Lakování nebo čištění nástrojů či robotů
Výměna nástrojů a forem

Manipulace s aplikacemi a čisticími nástroji

Skladování surovin

Vkládání a vyjímání výrobního vybavení

Přeprava kapalin a pevných látek mezi

sudy či nádržemi a zpracovatelským

vybavením

Otevírání pecí, ventilů vypouštěcích

čerpadel nebo vedení a krakovacího

zařízení – proces BTX
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Hlavní vlastnosti

Technologie ANSELL GRIP zajišťuje optimální kontrolu a jistotu při
manipulaci se zaolejovanými nebo mokrými předměty a vyžaduje

méně vynakládané síly při manipulaci s kluzkými předměty, čímž
snižuje únavu rukou a paží

Díky odvádění kapalin do mikrokanálků v povrstvení rukavic přináší

bezpečný a jistý kontakt rukavic s povrchy nástrojů nebo součástí

Model 58-435 pro náročné podmínky má vrstvu o tloušťce 0,40 mm

(16 mil) účinnou proti uhlovodíkovým derivátům, alkoholovým bázím,

mnoha rozpouštědlům a esterům.

Nitrilové povrstvení poskytuje vynikající ochranu proti natržení,

propíchnutí a oděru pro dlouhodobé nošení. Ohrnovací okraj manžety

pomáhá při prevenci pokapání předloktí a extradlouhá manžeta

(pouze u modelu 58-435) prodlužuje ochranu až na horní část

předloktí

Delší verze rukavice 58-430 pro lepší ochranu

Ve shodě s nařízeními FDA pro manipulaci s potravinami

Senzibilizátory

Zinek-diethyldithiokarbamát

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
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58-435
JISTÝ ÚCHOP S VYLEPŠENOU
PRUŽNOSTÍ

Výkonové normy

Specifikace

ZNAČKA | KÓD POPIS VELIKOS
T

DÉLKA BARV
A

BALENÍ

AlphaTec  58-

435

Česaná bavlna, Nitril, Ansell

Grip™

7, 8, 9, 10,

11

380 mm/ 15

inches
Šedá

12 párů / pytlík; 6 polyetylénových sáčků / karton; 72 párů /

krabice

®

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

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: 1 888 267-3551
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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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