
Dexteritatea unui
echipament de regim mediu,
fără căptușeală, cu
performanțe de prindere a
obiectelor umede/uleioase,
folosind tehnologia ANSELL
GRIP™

AlphaTec  58-430 și 58-435 sunt ambele dotate cu Ansell
Grip Technology™ pentru un control optim la
manipularea articolelor uleioase sau umede. Este
necesară o forță mai mică pentru obiectele alunecoase,
reducând oboseala mâinii și brațului.

Ambele modele oferă o flexibilitate şi dexteritate
îmbunătățită grație învelișului din nitril cu căptuşeală
de bumbac și a unei croieli comode ca o a doua piele
care se strânge pe palmă.

58-430 pentru solicitări medii este prevăzută cu un
înveliș de 10 µm (0,25 mm) pentru a proteja față de
expunerea la baze, uleiuri, carburanţi, unii solvenţi,
unsori și grăsimi animale. 58-435 pentru condiții grele
are un înveliș de 16 µm (0,40 mm) eficientă față de
derivatele de hidrocarburi, alcoolii alcalini, numeroși
solvenți și esteri.

Acoperirea din nitril oferă protecție superioară faţă de
rupere, perforare şi abraziune la purtatul pe termen
lung. O manşetă pliabilă de evacuare ajută la prevenire
scurgerii pe antebraț, în timp ce manşeta superlungă
(58-435) extinde protecția la partea superioară a
antebrațului.
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Industrii

Autovehicule
Piața accesoriilor pentru autovehicule
Utilaje și echipamente
Prelucrarea metalelor
Chimică

Aplicații

Operațiuni de prelucrare a metalelor și
asamblare
Vopsirea caroseriei, inclusiv inspecția
suprafeței
Aplicare de produse de etanșare, retușare
Unelte sau roboți de vopsit sau curățat
Schimbarea sculelor și matrițelor
Manipularea instrumentelor de aplicare și
curățare
Depozitarea materiilor prime
Încărcarea și descărcarea echipamentelor
de proces
Transfer de lichide și solide între vase și
rezervoare și echipamente de proces
Deschiderea de cuptoare, golire de pompe,
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ventile sau conducte și de instalații de
cracare în procesul BTX

Caracteristici de bază

Tehnologia ANSELL GRIP asigură controlul optim și încrederea la
manipularea obiectelor uleioase sau umede și necesită mai puțină forță
pentru controlul obiectelor alunecoase, reducând oboseala mâinilor și
brațelor

Creează un contact sigur și securizat al mănușilor cu instrumentele sau
suprafețele pieselor, prin atragerea lichidelor în micro-canalele care
acoperă mănușile

Modelul de regim mediu 58-430 este prevăzut cu un înveliș de 10 mil, care
asigură protecția împotriva expunerii la baze, uleiuri, carburanți, unii
solvenți, unsori și grăsimi animale.

Forma manșetei de siguranță este proiectată pentru a facilita introducerea
și scoaterea mănușii și a preveni atât agățarea, cât și mâncărimea mâinilor

Respectă cerințele FDA privind manipularea alimentelor

Acceleratoare chimice de vulcanizare

Zinc dietilditiocarbamat

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
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Standarde de performanță

Specificații

MARCĂ | STIL DESCRIERE DIMENSIUN
E

LUNGIME CULOARE AMBALARE

AlphaTec  58-
430

Bumbac plușat, Nitril, Ansell
Grip™

7, 8, 9, 10, 11 320-328mm; 12-13
inches

Antracit și
verde

12 perechi / polybag; 12 polybags / cutie; 144 perechi /
cutie
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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

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 Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
T: 1 800 363-8340
F: 1 888 267-3551

Ansell,  și ™ sunt mărci comerciale deținute de Ansell Limited sau de una dintre companiile sale afiliate. Brevetată 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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