
HyFlex  11-926 este prima mănușă ușoară stil HyFlex
care combină geometria de imersare ¾,
impermeabilitatea faţă de ulei şi priza pe suprafeţe
uleioase într-o singură mănuşă flexibilă.

11-926 prezintă o acoperire durabilă cu priză sigură în
medii uleioase. Căptușeala este confecționată cu una
dintre cele mai subțiri fibre de nylon imersate într-un
model ¾ pentru a asigura protecţia completă a dosului
degetului.

Această combinație unică de protecţie, performanţă şi
flexibilitate umple golul dintre generaţia anterioară de
mănuși de uz general de imersare ¾, impermeabile față
de ulei pe căptușeli de bumbac tăiate și cusute și cele
mai recente mănuși fără cusătură cu palma imersată; 11-
926 adaugă generației anterioare flexibilitate
îmbunătăţită, tactilitate şi priza pe suprafeţe uleioase,
îmbunătățind în același timp impermeabilitatea faţă de
ulei, priza pe suprafeţe uleioase şi durata de purtare.

11-926
Performanţă maximă pentru medii
uleioase

Ulei   Solicitări ușoare

Performanță maximă pentru medii uleioase

Industrii

Autovehicule
Utilaje și echipamente
Prelucrarea metalelor
Chimică

Aplicații

Operațiuni de prelucrare a metalelor și asamblare
Selectare, fixare de componente
Asistență și întreținere pentru liniile de producție
Asamblarea și montarea componentelor
Încărcarea și descărcarea pieselor sau cutiilor rugoase
Schimbarea sculelor și matrițelor
Asamblare finală
Asamblarea și inspecția componentelor
Montarea și demontarea echipamentelor
Depozitarea materiilor prime
Încărcarea și descărcarea camioanelor și vehiculelor
Manipularea mărfurilor intrate
Deschiderea de cuptoare, golire de pompe, ventile sau conducte și de instalații de
cracare în procesul BTX
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Caracteristici de bază

11-926 este prima mănușă ușoară stil HyFlex  care combină geometria de
imersare ¾, impermeabilitatea față de ulei și priza pe suprafețe uleioase
într-o singură mănușă flexibilă

HyFlex  11-926 este dotată cu tehnologia brevetată Grip Technology
Ansell, asigurând un risc de alunecare redus în medii dinamice.

Căptușeala este construită din fire fine de nailon/spandex, oferind
utilizatorului o senzație perfect naturală.

Această combinație unică de protecție, performanță și flexibilitate umple
golul de după generațiile anterioare de mănuși ¾ de uz general
impermeabile la ulei, asigurând flexibilitate, tactilitate, priză pe suprafețe
uleioase sporite și un confort extrem.

Acceleratoare chimice de vulcanizare

Dibutilditiocarbamat de zinc

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.

Tehnologii

4121 4121A

11-926
Performanţă maximă pentru medii
uleioase

Standarde de performanță și Conformare cu reglementările

În conformitate cu REACH

Specificații

MARCĂ | STIL DESCRIERE Finețe DIMENSIUNE LUNGIME CULOARE AMBALARE

HyFlex  11-926 F in isare: Acoperită 3/4
Material  acoperire: Nitril
Material  căptușeală:
Nailon
Sti l  manșetă: Manșetă
tricotată

18 6, 7, 8, 9, 10 215-260 mm/ 8.46-10.23
inches

Mov 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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