
Mniej potu to większy
komfort i wyższa wydajność

Dwuwarstwowa konstrukcja rękawic AlphaTec
AquaDri  zapewnia dłoniom długotrwałą suchość
oraz wyższy komfort  i wydajność pracy. Wewnętrzna
powłoka z miękkiej pianki uzyskana dzięki
zastosowaniu technologii AquaDri  zapewnia
niezrównane wchłanianie wilgoci: Dziesięć razy
większe niż przeciętnie w przypadku tradycyjnych
wyściółek z flokowanej bawełny. W ramach środków
zapobiegawczych emulsja nitrylowa zapewnia
zaawansowaną ochronę chemiczną przed
przypadkowym narażeniem na działanie zasad,
olejów, paliw, niektórych rozpuszczalników, smarów
oraz tłuszczów zwierzęcych.Wykończenie wnętrza
dłoni wzorem odwróconych rombów zapewnia lepszą
chwytność na mokro i na sucho, usprawniając pracę
zarówno w suchych, jak i w mokrych
warunkach.Związek nitrylu o wysokiej wydajności
zapewnia znakomitą odporność na rozerwanie,
przebicia i ścieranie w porównaniu do rękawic z gumy
lub neoprenu.Zawijany mankiet zapobiega
przedostawaniu się płynów na przedramię.
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Branże

Przemysł motoryzacyjny

Rynek wtórny motoryzacji

Maszyny i urządzenia

Wytwarzanie metalu

Przemysł chemiczny

Zastosowania

Montaż i kontrola komponentów

Wymiana olejów, płynów i filtrów

Narzędzia i roboty lakiernicze i czyszczące

Pokrywanie, powlekanie, uszczelnianie,

malowanie

Obsługa towarów przychodzących

Przenoszenie cieczy i substancji stałych

Otwieranie i opróżnianie pomp i zaworów

Ładowanie i wyładowywanie urządzeń

Przenoszenie płynów i substancji stałych

między zbiornikami i urządzeniami

procesowymi

Otwieranie pieców, czyszczenie pomp

destylacyjnych, zaworów i przewodów

oraz urządzeń krakingowych BTX

Czyszczenie pieców, pomp

destylacyjnych, zaworów i przewodów

oraz urządzeń krakingowych BTX

®

®
®

®

WWW.ANSELL.COM



Najważniejsze cechy

Związek nitrylu o wysokiej wydajności zapewnia znacznie lepszą
ochronę przed rozdarciami, przebiciem i ścieraniem w porównaniu z

rękawicami gumowymi lub neoprenowymi

Wykończenie dłoni w kształcie odwróconego rombu poprawia

pewność chwytu suchych i mokrych przedmiotów

Składany, żłobkowany mankiet zapobiega ściekaniu płynów na

przedramię

Nowe rękawice AlphaTec  AquaDri  stworzono z myślą o jednej z

najważniejszych potrzeb pracowników: zmniejszeniu ilości potu —

mniej potu to większy komfort i wyższa wydajność

Dłuższa wersja niż model 58-330 zapewniająca dodatkową ochronę

Zgodność z wymogami FDA w zakresie pracy z produktami

spożywczymi

Model dostępny również w opakowaniu sprzedażowym

Katalizatory chemiczne wulkanizacji

Dietyloditiokarbaminian cynku

Uczulenie na te składniki oraz związane z nim wystąpienie kontaktowego podrażnienia
i/lub reakcji alergicznych może dotyczyć  tylko niewielkiej liczby użytkowników.

Technologie

JKL JKLOPT 4101A 4101
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Normy wydajności

Specyfikacje

MARKA |
MODEL

opis ROZMIA
R

DŁUGOŚĆ KOLO
R

OPAKOWANIE

AlphaTec  58-

335

Aquadri  2, Nitryl,

AQUADRI™

7, 8, 9, 10,

11 380 mm/ 15

inches

Zielon

y

12 par / woreczek foliowy; 12 torebek PE / karton; Największa  144

pary / karton
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Region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki

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

Ameryka Północna

Ansell Healthcare Products LLC

111 Wood Avenue South,

Suite 210

Iselin, NJ 08830, USA

T: +1 800 800 0444

F: +1 800 800 0445

Ameryka Łacińska i Karaiby

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. Meksyk

T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Kanada

Ansell Canada Inc.

105, rue Lauder

Cowansville (Québec)

J2K 2K8, Canada

T: 1 800 363-8340

F: 1 888 267-3551
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z produktów firmy Ansell ani ich przydatności do określonego celu. Firma Ansell nie ponosi odpowiedzialności za przydatność i adekwatność wybranych

przez użytkownika rękawic do konkretnego celu.
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