
În condiții abrazive acoperirea ultra-subțire din spumă
de nitril FORTIX™ (în curs de brevetare) durează până la
de trei ori mai mult decât acoperirile comparabile,
prelungind durata de utilizare a mănușii și reducând
costul total al exploatării.

Acoperirea FORTIX™ asigură o priză uscată îmbunătăţită
şi este cu 20% mai respirabilă decât formulările
anterioare, pentru mâini mai răcoroase, mai uscate şi
transpirație mai redusă

Căptușeala fără cusătură din Nylon-spandex cu finețea
de 18 are un tușeu de mână neacoperită, oferind
respirabilitate, confort şi sensibilitate îmbunătăţită a
vârfului degetului pentru operațiuni de precizie.

Tehnologia Ansell ZONZ  Comfort Fit se potrivește cu
conturul natural al mâinii pentru sprijin, respirabilitate
şi arie de mișcare îmbunătăţite.

Cu un nivel EN 3 de rezistenţă la abraziune, mănușa
ultra-uşoară HyFlex  11-818 oferă o protecţie ideală
pentru o gamă de operațiuni de manipulare şi
asamblare generală.

Materialul fără silicon înseamnă lipsa transferului de
contaminanți cu silicon la piesele din metal înainte de
vopsire.

11-818
Confort și tactilitate similare celor cu
mâna neacoperită, cu durabilitate
ridicată

Multifuncționale  Solicitări ușoare

Cu 15% mai ușor, pentru un nivel sporit de
sensibilitate tactilă și confort

Industrii

Autovehicule
Utilaje și echipamente
Chimică

Aplicații

Reglare de piese, sisteme
Montare și dezmembrare
Asamblare finală
Încărcarea și descărcarea camioanelor și vehiculelor
Manipularea mărfurilor intrate
Manipularea mărfurilor expediate: bidoane, vase, vrac ambalat și cutii de carton
Încărcarea camioanelor și vehiculelor
Expediere, transport și livrare de produse
Deschiderea de cuptoare, golire de pompe, ventile sau conducte și de instalații de
cracare în procesul BTX
Lăcătușerie
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Caracteristici de bază

Căptușeală moale și flexibilă, din nailon și spandex, de calibrul 18
Căptușeala oferă o senzație veritabilă de „a doua piele”, pentru confort și
conformitate sporită din partea lucrătorilor

Acoperire ultrasubțire din spumă de nitril FORTIX™, în curs de
brevetare
Stratul de acoperire de 0,7 mm asigură o aderență îmbunătățită pe obiecte
uscate și are o durată de viață de 2 ori mai mare decât produsele similare,
pentru o durată mai lungă de viață a mănușilor. Nivelul înalt de rezistență
la abraziune face ca modelul ultra-ușor 11-818 să fie ideal pentru diverse
sarcini generale de manipulare și asamblare

ZONZ™ Comfort Fit Technology
Tricotarea optimizată de la baza degetului degetul mic, de peste vârfurile
degetelor și de pe palmă urmărește contururile naturale ale mâinii

Spumă de nitril respirabilă, în curs de brevetare
Stratul de acoperire din spumă de nitril, în curs de brevetare, este cu 20%
mai respirabil decât formulele anterioare, pentru mâini uscate și confort
termic sporit

Curată și prietenoasă cu pielea
Beneficiază de procesul brevetat de spălare, care extrage eficient
impuritățile pentru o mănușă mai curată și mai confortabilă.

De asemenea, disponibile în pachet pentru automate de vânzare

Tehnologii

4121 3121A

11-818
Confort și tactilitate similare celor cu
mâna neacoperită, cu durabilitate
ridicată

Standarde de performanță și Conformare cu reglementările

În conformitate cu REACH

Specificații

MARCĂ | STIL DESCRIERE Finețe DIMENSIUNE LUNGIME CULOARE AMBALARE

HyFlex  11-818 F in isare: Palmă acoperită
Material  acoperire: Nitril spumă
Material  căptușeală: Nailon,
Spandex
Sti l  manșetă: Manșetă tricotată

18 6, 7, 8, 9, 10 200-270 mm/ 7.9-10.6
inches

Albastru 12 perechi într-o pungă; 12 pungi într-o cutie
de carton
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Pentru informații suplimentare vizitați-ne la www.ansell.eu, sau sunați-ne la
Europa, Orientul Mijlociu și Africa
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

America de Nord
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia
Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asia Pacific
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

America Latină și Caraibe
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. Mexic
T: +52 442 248 1544 / 248 3133 

Canada
Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Ansell,  și ™ sunt mărci comerciale deținute de Ansell Limited sau de una dintre companiile sale afiliate. Brevetate în SUA și brevete în curs de aprobare în SUA și
în alte țări: www.ansell.com/patentmarking © 2021 Ansell Limited. Toate drepturile rezervate.

Nici acest document şi nici o altă afirmaţie făcută în el de către, sau în numele Ansell nu trebuie interpretată ca garanţie a vandabilităţii sau că vreun produs Ansell
este potrivit pentru un anumit scop. Ansell nu-şi asumă responsabilitatea pentru potrivirea sau adecvarea vreunei selecţii de mănuşi a unui utilizator final pentru o
aplicație specifică.
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