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TouchNTuff® 93-250

CHEMISCHE EN VLOEISTOFBESCHERMING VEELZIJDIG NITRIL

REF. #

93-250 Nitril
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Ongevoerd Ansell Grip
Technology® Gerold Grijs 1.5 Ja

6.5 - 7, 7.5 -
8, 8.5 - 9,
9.5 - 10

240 0.12

100
handscho
enen per
dispenser,
10
dispensers
per
karton,
1000
handscho
enen per
karton

BESCHRIJVING

• Vermindert de kracht die nodig is om droge, natte of geoliede
voorwerpen vast te houden, zodat hand en arm minder vermoeid
geraken en de beweeglijkheid, veiligheid en productiviteit toenemen.

• Door Ansell ontwikkelde nitrilsamenstelling maakt de handschoen
comfortabel om langdurig te dragen.

• Biedt een hoge treksterkte en drie keer de perforatieweerstand van
latex- of PVC-handschoenen voor eenmalig gebruik.

• Is langer bestand tegen talrijke industriële chemicaliën dan andere
nitrilhandschoenen voor eenmalig gebruik.

• Bevat geen natuurrubberproteïnes en beschermt daardoor tegen
huidallergieën van Type I.

• Geen overdracht van siliconecontaminatie op het contactoppervlak.

BAANBREKENDE TECHNOLOGIE

Ansell Grip

Nitrilhandschoen voor eenmalig gebruik met de
Ansell Grip Technology™
BELANGRIJKSTE SECTOREN

IDEALE TOEPASSINGEN

• Verbindingen maken, mixen en mengen
• Bevestigen, onderdelen vast- en losschroeven
• Voedingsmiddelen manipuleren
• Productie van geneesmiddelen in tabletvorm en capsules
• Bewerkte onderdelen met een lichte olielaag hanteren
• Lijm- en verfpistolen & sprayers hanteren
• Inspectie en onderhoud van precisiewerktuigen
• Labwerk, mengen, verbindingen maken, vullen, schoonmaken
• Onderhoud en reiniging van apparatuur
• Opnemen en assembleren van natte of droge onderdelen
• Met een V Blender vaste stoffen en kleurstoffen mixen
• Analytische tests van vloeibare chemicaliën en deeltjes

CATEGORIE III


