
Precum o a doua piele, această mănuşă foarte subţire
oferă confort, sensibilitate și potrivire excepţională
pentru cele mai delicate manipulări.

Tehnologia de tricotare de 18 gauge  permite ca  această
mănușă să fie ultrasubţire şi totuşi rezistentă.

Destinată unei game largi de aplicaţii uşoare în medii
uscate sau uşor uleioase, este ideală pentru utilizatorii
care au nevoie de un nivel superior de tactilitate şi
precizie faţă de cel oferit de mănuşile existente.

Ideală de asemenea pentru aplicaţiile unde se utilizează
mănuşi de bumbac sau se lucrează fără mănuşi în ciuda
riscurilor de zgârieturi, băşici şi răniri minore.

În plus, căptuşelile de culoare închisă 11-618 și 11-616
sunt tocmai potrivite pentru medii care prezintă un
anumit grad de murdărie.

11-618
Următoarea generaţie de mănuşi în
materie de confort, dexteritate şi
flexibilitate

Multifuncționale  Solicitări ușoare

Un veritabil etalon de sensibilitate tactilă,
dexteritate și flexibilitate

Industrii

Autovehicule
Utilaje și echipamente
Prelucrarea metalelor

Aplicații

Selectare, fixare de componente
Asamblarea și montarea componentelor
Fixarea componentelor, pieselor
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Caracteristici de bază

Cea mai subțire mănușă Ansell’s pentru cele mai delicate operațiuni de
manipulare

Căptușeala de regim ușor de calibrul 18 oferă un nivel remarcabil de
sensibilitate tactilă și dexteritate

Acoperirea poliuretanică foarte subțire, de 0,8 mm, oferă dexteritate
ridicată și rezistență înaltă la abraziune

Căptușeala și mănușa închisă la culoare maschează murdăria și reduc
deșeurile constând în mănuși.

De asemenea, disponibile în pachet pentru automate de vânzare

Acceleratoare chimice de vulcanizare

Proteine din cauciuc natural

Doar un număr foarte mic de utilizatori pot fi sensibilizați la acest ingredient din mănușă și
deci pot contracta reacții iritante și/sau alergice la contact.
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11-618
Următoarea generaţie de mănuşi în
materie de confort, dexteritate şi
flexibilitate

Standarde de performanță și Conformare cu reglementările

În conformitate cu REACH

Specificații

MARCĂ | STIL DESCRIERE Finețe DIMENSIUNE LUNGIME CULOARE AMBALARE

HyFlex  11-618 F in isare: Palmă acoperită
Material  acoperire:
Poliuretan
Material  căptușeală:
Nailon
Sti l  manșetă: Manșetă
tricotată

18 6, 7, 8, 9, 10,
11

195-245 mm 7.63-9.96
inches

Negru 12 perechi într-o pungă; 12 pungi într-o cutie de
carton
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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
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