
Rękawice odporne na
chemikalia zapewniające
najlepszą w branży
chwytność oraz wyjątkową
sprawność manualną

Model AlphaTec  58-270 przeznaczony jest do prac
lekkich i średnich z substancjami chemicznymi.
Rękawice AlphaTec  58-270 zapewniają najlepszą w
branży chwytność, a także większą sprawność
manualną i k.omfort Cienka, dwuwarstwowa powłoka
nitrylowa i bezszwowa wyściółka nylonowa o
grubości 15 zapewniają użytkownikom znakomitą
wrażliwość dotykową oraz elastyczność. Ponadto
lekkość tych rękawic sprawia, że są wygodniejsze niż
którekolwiek z rękawic zapewniających ochronę
chemiczną. Rękawice AlphaTec  58-270, które łatwo
jest założyć i zdjąć, zatrzymują minimalną ilość ciepła,
ograniczając pocenie się dłoni bardziej niż inne
rękawice do zastosowań chemicznych.W miejscach,
gdzie stosowane są chemikalia, oleje i smary
rękawice AlphaTec  zapewniają najlepszą chwytność,
dzięki zastosowaniu technologii Ansell Grip
Technology™. Rękawice AlphaTec  58-270 są
cieczoodporne. Kształt mankietu ochronnego
zaprojektowano tak, by uniknąć rozdarć i podrażnień
odsłoniętej skóry rąk. Użytkownicy dbają o czystość
swoich dłoni i chronią skórę przed kontaktem ze
szkodliwymi olejami, chemikaliami oraz innymi
cieczami.
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Branże

Przemysł motoryzacyjny

Rynek wtórny motoryzacji

Maszyny i urządzenia

Wytwarzanie metalu

Przemysł chemiczny

Zastosowania

Malowanie nadwozi, w tym kontrola

powierzchni

Nakładanie szczeliwa, drobne naprawy

Tłoczenie i formowanie wtryskowe

Naprawa i konserwacja sprzętu

Montaż i mocowanie elementów

Narzędzia i roboty lakiernicze i czyszczące

Montaż końcowy

Obróbka metali i szkła

Montaż i kontrola komponentów

Magazynowanie surowców

Testowanie
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Najważniejsze cechy

Model AlphaTec  58-270 przeznaczony jest do prac lekkich i
średnich z substancjami chemicznymi. Rękawice AlphaTec  58-270
zapewniają najlepszą w branży chwytność, a także większą
sprawność manualną i k.omfort Cienka, dwuwarstwowa powłoka
nitrylowa i bezszwowa wyściółka nylonowa o grubości 15
zapewniają użytkownikom znakomitą wrażliwość dotykową oraz
elastyczność. Ponadto lekkość tych rękawic sprawia, że są
wygodniejsze niż którekolwiek z rękawic zapewniających ochronę
chemiczną. Rękawice AlphaTec  58-270, które łatwo jest założyć i
zdjąć, zatrzymują minimalną ilość ciepła, ograniczając pocenie się
dłoni bardziej niż inne rękawice do zastosowań chemicznych.W
miejscach, gdzie stosowane są chemikalia, oleje i smary rękawice
AlphaTec  zapewniają najlepszą chwytność, dzięki zastosowaniu
technologii Ansell Grip Technology™. Rękawice AlphaTec  58-270 są
cieczoodporne. Kształt mankietu ochronnego zaprojektowano tak,
by uniknąć rozdarć i podrażnień odsłoniętej skóry rąk. Użytkownicy
dbają o czystość swoich dłoni i chronią skórę przed kontaktem ze
szkodliwymi olejami, chemikaliami oraz innymi cieczami.

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
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Normy wydajności

Specyfikacje

MARKA | MODEL opis ROZMIAR DŁUGOŚĆ KOLOR OPAKOWANIE

AlphaTec  58-270 Nylon, Nitryl, Ansell Grip™ 6, 7, 8, 9, 10, 11 300 mm Szare 12 w woreczku; 12 woreczków w opakowaniu
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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

Ansell,  i ™ są znakami towarowymi spółki Ansell Limited lub jednego z jej podmiotów powiązanych. Patenty USA oraz oczekujące patenty USA i inne:
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Niniejszy dokument i zawarte w nim inne oświadczenia złożone przez firmę Ansell lub w jej imieniu nie stanowią gwarancji użyteczności handlowej żadnego

z produktów firmy Ansell ani ich przydatności do określonego celu. Firma Ansell nie ponosi odpowiedzialności za przydatność i adekwatność wybranych
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