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HyFlex® 11-927

OCHRONA MECHANICZNA ODPORNE NA DZIAŁANIE
OLEJU ŚREDNIE

STYLE #

11-927

Dziane

CONSTR-
UCTION GAUGE LINER

MATERIAL
COATING
MATERIAL FINISHING CUFF

STYLE COLOUR EN SIZE LENGTH
MM

PACKA-
GING

13 Nylon
HPPE Nitryl

Powlekane
zanurzeniowo
w ¾

Dziany
mankiet

Jasnoszara
wyściółka z
ciemnoszarą
powłoką
zanurzeniową
w 3/4 i
czarną
powłoką we
wnętrzu
dłoni

6, 7, 8, 9, 10,
11 215-242

12 par w
woreczku,
12
woreczków
w kartonie

DESCRIPTION
• Przedstawiamy pierwsze rękawice HyFlex® łączące w sobie

zaawansowaną odporność na przecięcie, odporność na
działanie oleju i pewny chwyt, także w oleju. Idealnie nadają się
do pracy z ostrymi elementami metalowymi pokrytymi olejem
lub smarem.

• Opatentowana Ansell Grip™ Technology opiera się na sieci
mikroskopijnych kanalików usuwających olej i wilgoć z
powierzchni przedmiotów i narzędzi, oferując najlepszą w
branży chwytność na mokro i w oleju, co zwiększa
bezpieczeństwo i wydajność.

• Struktura to połączenie powleczenia w ¾ nitrylem i chwytności.
Gwarantuje to 4 poziom odporności na ścieranie i 3 poziom
odporności na przecięcie (wg norm EN).

• Geometria powleczenia w ¾ oznacza zwiększoną ochronę
przed działaniem oleju i otarciami stawów.

• Nowy kształt formy pozwolił na uzyskanie doskonałego
dopasowania. W połączeniu z polimerem o wysokiej
elastyczności i szerokim wyborem rozmiarów, umożliwia to
zwiększenie zręczności przy średnio ciężkich pracach.

• Szarości i czerń maskują brud w środowiskach zaolejonych i
zabrudzonych.

REMARKS
• Przeznaczone do zastosowań specjalnych

FEATURED TECHNOLOGY

Ansell Grip Intercept® Ripel™

Doskonała wydajność w zastosowaniach związanych z
olejem
PRIMARY INDUSTRIES

IDEAL APPLICATIONS
• Obsługa i montaż ostrych elementów pokrytych olejem/smarem
• Obsługa obrabianych części pokrytych lekkim olejem
• Montaż silników i przekładni
• Lekkie prasy metalowe
• Obróbka skrawaniem, metalurgia
• Konserwacja
• Warsztaty samochodowe
• Montaż pierwotny

KATEGORIA II


