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HyFlex® 11-818

OCHRONA MECHANICZNA WIELOZADANIOWE LEKKIE

STYLE #

11-818 Dziane

CONSTR-
UCTION GAUGE LINER

MATERIAL
COATING
MATERIAL FINISHING CUFF

STYLE COLOUR EN SIZE LENGTH
MM

PACKA-
GING

18 Spandex
Nylon

Pianka
nitrylowa

Powlekane
wnętrze
dłoni

Dziany
mankiet

Ciemnonie-
bieska

6, 7, 8, 9, 10,
11 200-248

12 par w
woreczku,
12
woreczków
w kartonie

DESCRIPTION
• Niezwykle cienka powłoka z oczekującej na patent pianki

nitrylowej FORTIX™ jest w warunkach grożących obtarciami do
trzech razy trwalsza niż w przypadku porównywalnych
materiałów, co znacząco przedłuża czas użytkowania rękawic i
zmniejsza całkowity koszt eksploatacji.

• Powłoka FORTIX™ zapewnia bardziej niezawodny chwyt na
sucho i jest o 20% bardziej przewiewna niż wcześniejsze
materiały. Efekt to chłodniejsze, bardziej suche oraz mniej
spocone dłonie.

• Bezszwowa nylonowo-spandeksowa wyściółka z włókien o
rozmiarze 18 daje odczucie jak przy pracy gołymi rękami. Jest
przewiewna, wygodna i zapewnia zwiększoną wrażliwość na
opuszkach palców, przydatną przy precyzyjnych pracach.

• Technologia Ansell ZONZ® Comfort Fit dopasowuje się do
naturalnego kształtu ludzkiej dłoni, zapewniając lepszą
ochronę, przewiewność i większy zakres wykonywanych
ruchów.

• Wyjątkowo lekkie rękawice HyFlex® 11-818 o 4 poziomie
odporności na ścieranie (wg norm EN) idealnie nadają się do
wykorzystania przy pracach ogólnych i montażowych.

• Nie zawierają silikonu, co oznacza eliminację przenoszenia
zanieczyszczeń silikonowych na części metalowe przed
malowaniem.

REMARKS
• Przeznaczone do zastosowań specjalnych

FEATURED TECHNOLOGY

Zonz® Fortix®

Doskonały komfort i precyzja oraz
wysoka wytrzymałość
PRIMARY INDUSTRIES

IDEAL APPLICATIONS
• Montaż elementów suchych
• Obsługa linii produkcyjnych
• Montaż niewielkich śrub i nakrętek
• Obsługa małych/drobnych elementów
• Montaż i demontaż części
• Montaż małych części
• Skręcanie i rozkręcanie
• Bardzo precyzyjne prace mechaniczne

KATEGORIA II


