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HyFlex® 11-927

MECHANISCHE BESCHERMING OLIEAFSTOTEND MEDIUM

REF. #

11-927
Gebreid

SAMENSTE
LLING GAUGE VOERING-

MATERIAAL
COATING-
MATERIAAL

COATINGSTIJL
EN -
PATROON

MANCHET-
STIJL KLEUR EN-MAAT LENGTE

MM VERPAKKING

13 Nylon
HPPE Nitril ¾ gecoat Tricot

manchet

Lichtgrijze
voering met
een
donkergrijze
3/4 coating,
zwart op de
palm

6, 7, 8, 9, 10,
11 215-242

12 paar per
zak,
12 zakken
per karton

BESCHRIJVING

• De eerste HyFlex® handschoen die geadvanceerde snijweerstand,
olieafstotende eigenschappen en greep op geoliede voorwerpen
combineert in één enkele, soepele handschoen. Ideaal om scherpe
metalen onderdelen te hanteren die bedekt zijn met olie of
smeermiddelen.

• De Patented Ansell Grip™ Technology voert olie en vocht langs
microscopische kanaaltjes weg van het oppervlak van onderdelen of
gereedschap. De greep op geoliede en natte voorwerpen is daardoor
toonaangevend, voor meer veiligheid en efficiëntie.

• De handschoen heeft een ¾ nitrilcoating voor een stevige greep. De
coating zorgt voor schuurweerstand van EN-niveau 4 en duurzame
snijweerstand van EN-niveau 3.

• De ¾ coating biedt extra bescherming tegen blootstelling aan olie en
schuurwonden aan knokkels.

• De nieuwe vormgeving van de mal zorgt voor een superieure pasvorm.
Samen met een uiterst soepel polymeer en een ruim assortiment
maten levert dit meer beweeglijkheid op voor middelzware
toepassingen.

• De grijze en zwarte kleuren camoufleren het vuil in een omgeving met
olie, smeer en stof.

OPMERKINGEN

• Geschikt voor speciaal gebruik

BAANBREKENDE TECHNOLOGIE

Ansell Grip Intercept® Ripel™

Ultieme prestaties in een
omgeving met olie
BELANGRIJKSTE SECTOREN

IDEALE TOEPASSINGEN

• Scherpe onderdelen met een olie- of
vetlaagje hanteren en assembleren

• Bewerkte onderdelen met een lichte
olielaag hanteren

• Motoren en transmissies assembleren
• Lichte metaalpersen
• Metaalbewerking (incl. machinaal)
• Onderhoud
• Carrosseriewerkplaatsen
• Basisassemblage
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