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AlphaTec® 58-270

KEMISK BESKYTTELSE OG VÆSKETÆTHED NITRIL NEDDYPNING

STYLE #

58-270 Nitril

COATING
MATERIAL

LINER
MATERIAL

GRIP
DESIGN CUFF STYLE COLOUR AQL EN SIZE LENGTH

MM
THICKNESS
MM PACKAGING

Nylon Ansell Grip
Technology® Kravehandske

Søgrøn skal,
Antracitgrå
dypning

0.65 6, 7, 8, 9, 10,
11 300 Non

applicable

12 par i en
pose, 12
poser i en
karton

DESCRIPTION

• AlphaTec® 58-270 er designet til lette til middelsvære kemiske
anvendelsesområder. AlphaTec® 58-270 har et greb med forbedret
smidighed og komfort, der er førende i branchen.

• Den tynde nitrilskal med dobbeltvæg og sømløst nylonfor i trådtykkelse
15 giver brugerne fremragende følsomhed og fleksibilitet. Derudover
giver handskens lethed bedre komfort end nogen handske med kemisk
bestandighed. AlphaTec® 58-270 er nem at tage af og på og holder
på minimal varme, hvilket reducerer sveddannelse sammenlignet med
andre handsker til kemisk brug.

• Når kemikalier, olier og fedt skal håndteres, giver AlphaTec®-
handskerne det bedste greb takket været Ansell Grip Technology™.

• AlphaTec® 58-270 er en væsketæt handske. Formen af
sikkerhedsmanchetten er designet til at forhindre rifter i at opstå og
undgå kløe på bare hænder. Brugerne holder hænderne rene, og deres
hud er beskyttet mod skadelig kontakt med olier, kemikalier og andre
væsker.

REMARKS

• Antistatisk iht. EN1149

FEATURED TECHNOLOGY

Ansell Grip

Kemisk bestandig handske med et greb, der er
førende i branchen, og fremragende smidighed
PRIMARY INDUSTRIES

IDEAL APPLICATIONS

• Vedligeholdelse
• Let montage i kemiske miljøer
• Håndtering af kemikalier
• Håndtering af genstande, der er dækket af fedt og olie
• Raffinering – olie & benzin

KATEGORI III


