
Nu acceptați compromisuri
între protecția chimică și cea
împotriva tăierii, le puteți
avea pe amândouă!

Bariera nitrilică asigură o protecție chimică avansată
față de multe substanțe chimice utilizate frecvent

INTERCEPT™ Cut Resistance Technology oferă protecţie
ISO C împotriva tăierii

Tehnologie ANSELL GRIP™ pentru manipularea pieselor
umede sau uleioase, oferind dexteritate, aderență și
confort sporit

58-735
Nu trebuie să alegeți între protecția
chimică și cea împotriva tăierii, le aveți
pe amândouă!

Industrii

Autovehicule
Chimică
Biologie
Utilaje și echipamente
Petrol și gaz
Prelucrarea alimentelor
Prelucrarea metalelor

Aplicații

Manipularea plăcilor și panourilor de
metal
Manipularea pieselor cu muchii ascuțite și
aspre
Umplerea, amestecarea și încărcarea
materiilor prime
Prelevarea și prelucrarea eșantioanelor
Îndepărtarea sticlăriei sparte
Curățarea scurgerilor sau scăpărilor
Asamblarea și montarea componentelor
Amestecarea sau încărcarea produselor
chimice
Curățarea instalațiilor și a mașinilor
Manipularea instrumentelor de aplicare și
curățare
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Caracteristici de bază

Tehnologia INTERCEPT  Cut Resistant Technology oferă protecție
împotriva lacerațiilor

Potrivire optimizată, care integrează căptușeala rezistentă la tăiere în
învelișul de nitril, pentru o mai bună dexteritate și tactilitate față de
mănușile duble

Priza umedă și uscată excelentă sporește dexteritatea și reduce oboseala
mâinilor

Căptușeala cu înaltă vizibilitate la tăiere acționează ca un indicator atunci
când mănușa este tăiată, evidențiind tăietura atunci când protecția chimică
este compromisă 

Manșeta poate fi pliată pentru a preveni scurgerea substanțelor chimice pe
antebraț

Aprobate conform standardului Oeko-Tex  100

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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Nu trebuie să alegeți între protecția
chimică și cea împotriva tăierii, le aveți
pe amândouă!

Standarde de performanță

Specificații

MARCĂ | STIL DESCRIERE GAUGE DIMENSIUNE LUNGIME CULOARE AMBALARE

AlphaTec  58-735 Ansell INTERCEPT™ Technology, Nitril, Ansell Grip™ 18 6, 7, 8, 9, 10, 11 350 mm Verde sticlos mediu 6 perechi / sac; 12 pungi / caz
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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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