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ANSELL FOCUS COLLECTION 
By President Safety

President Safety hecht veel waarde aan partnerships, zowel met onze afnemers als met 
onze leveranciers. Voor het top segment in  werkhandschoenen zijn wij in dat kader tot een 
prachtige samenwerking met Ansell gekomen.

Met onze partners komen wij graag tot het samenstellen van een compact focus assortiment. 
In dit geval samengesteld uit de bekende hardlopers aangevuld met de innovaties van Ansell 
Belangrijkste reden daarvoor is dat wij dat assortiment op voorraad kunnen houden waardoor 
wij continuïteit en snelle levering kunnen garanderen. Voor u als dealer in PBM een mooie 
kans om dit prachtige merk zeer laagdrempelig toe te kunnen voegen aan uw assortiment.

Wilt u bezoek ontvangen van één van onze buitendienst mensen om hierover meer informatie 
te ontvangen, mail dan naar sales@presidentsafety.nl of bel met 0181 878 000. 

Team President Safety B.V.
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Asia Pacific

Europa, 
Midden-Oosten 
en Afrika

Noord- 
Amerika 

Zuid-Amerika
en het Caraïbisch 
gebied

580

11,640

$2
miljard dollar 
omzet

14.000+
werknemers

Positie nr. 1 of 2 
in alle belangrijke sectoren 
wereldwijd

De gemiddelde zorgprofessional 
gebruikt jaarlijks bijna 1.200 paar 
Ansell-handschoenen

Leveren beschermings- 
oplossingen aan ruim 25 
specifieke sectoren 

Verkopen meer dan
10 miljard handschoenen 
per jaar

Beschermen dagelijks meer dan 
10 miljoen werknemers

Meer dan 100 nieuwe 
producten geïntroduceerd  
in de afgelopen 2 jaar

NEW

EEN WERELDLEIDER VOOR PERSOONLIJKE 
BESCHERMINGSOPLOSSINGEN
Zo zit ons bedrijf in elkaar: een 
overzicht van Ansells wereldwijde 
infrastructuur voor verkoop, 
productie en toelevering.
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Asia Pacific

Europa, 
Midden-Oosten 
en Afrika

Noord- 
Amerika 

Zuid-Amerika
en het Caraïbisch 
gebied

580

11,640

19 
R&D-medewerkers wereldwijd 
in 10 R&D Innovatiecenters

1893
Opgericht in 
Australië

14 
vestigingen

 Bedrijfsknooppunten

 Kantoren

 Productiefaciliteiten

Legenda

 Magazijn/distributiefaciliteiten

  Onderzoeks- en 
ontwikkelingsfaciliteiten

In dienst van de veiligheid
Ansell beschermt mensen al meer dan 125 jaar. We hebben speciale teams samengesteld die 
onderzoeken wat werknemers in verschillende industrieën nodig hebben. Onze mensen leggen 
zich erop toe oplossingen te ontwikkelen op basis van de gevaarlijke omstandigheden waarmee 
werknemers dagelijks tijdens hun werk worden geconfronteerd.

Ansell staat in dienst van de veiligheid van de werknemers: wij leveren een uitgebreid assortiment 
handschoenen en kleding die aan de hoogste eisen voor productbescherming voldoen.
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BRANDS

Merk Categorie Positionering Eigenschappen en voordelen

Gespeciali-
seerde 
bescherming

ActivArmr®-handschoenen 
en -veiligheidskleding 
zorgen voor bescherming bij 
gevaarlijke toepassingen in 
extreme omstandigheden.

• Verschillende segmenten 
• Thermische bescherming  
• Schokbescherming

• Toepassingen met een hoog 
risico

Chemische 
en vloeistof- 
bescherming

AlphaTec®-handschoenen 
en -kleding bieden volledige 
zekerheid in een omgeving 
met chemische risico's.

• Chemische bescherming
• Beschermingstechnologie voor 

uiteenlopende gevaren
• Brede selectie materialen en 

polymeren
• Gevoerde en ongevoerde 

handschoenen
• Selectie voor meerdere 

toepassingen
• Handschoenvarianten voor grip 

op droge/natte voorwerpen

Mechanische, 
chemische 
bescherming 
van producten & 
werknemers

EDGE®-handschoenen zijn een 
betrouwbare, functionele en 
betaalbare oplossing.

• Mechanische bescherming
• Chemische en 

vloeistofbescherming

Mechanische 
bescherming

HyFlex®-handschoenen en 
-armbeschermers stellen 
werknemers in staat om 
veilig en productief te 
kunnen presteren tegenover 
industriële gevaren.

• Verschillende segmenten  
• Snijbescherming 
• Multifunctioneel 
• Oliebescherming

• Gemaakt voor comfort

Bescherming 
van producten & 
werknemers

Microflex® handschoenen voor 
eenmalig gebruik bieden meer 
dan bescherming. Ze brengen 
het comfort, de prestaties en 
productiviteit van werknemers 
naar een hoger niveau met 
gepatenteerde technologieën
die voor meer grip en sterkere 
chemische weerstand zorgen. 
Daarnaast hebben ze dankzij 
hun ergonomische ontwerp 
ook een superieure pasvorm.

• Extra integriteit van de barrière 
(0,65 AQL voor veel soorten)

• Extra sterk en duurzaam
• Dubbelvoudige certificering (EN 

455 Medisch en PBM) voor veel 
handschoenen

• Brede keuze aan polymeren
• Verschillende kleuren en maten

Bescherming 
van producten & 
werknemers

TouchNTuff®-handschoenen 
voor eenmalig gebruik 
zorgen voor een superieure 
vingergevoeligheid 
en elasticiteit voor 
werkzaamheden in de 
industrie, laboratoria of een 
gecontroleerde omgeving.

• Meer bescherming tegen 
chemische spatten 

• Uitgebreid schoon/steriel 
aanbod

• Siliconenvrije constructie
• Brede keuze aan polymeren

Ons merkenportfolio bestaat uit zes hoofdmerken: ActivArmr®, AlphaTec® , 
EDGE®, HyFlex®, MICROFLEX® en TouchNTuff®. Het productaanbod bestaat 
uit veelzijdige oplossingen voor hand-, arm- en lichaamsbescherming die 
voor iedere sector of toepassing zorgen voor superieur comfort, prestaties 
en bescherming. Raadpleeg onze productindex om alle producten per 
merk te bekijken. 
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Ordediensten

Logistiek en warehousing

Machines & uitrusting

Onderhoud

Metaalproductie

Mijnbouw

Olieverwerking & -raffinage

Farmacie & life sciences

Openbare nutsvoorzieningen

Recreatief duiken

Recycling

Verzenden

Redding boven water

Transportsector

Luchtvaart

Land- en wijnbouw

Auto-industrie

Automotive Aftermarket

Bouwsector

Chemisch

Defensie

Duiken

Elektronica

Brandweer & reddingsdiensten

Hulpdiensten

Voedselverwerking en 
aanverwante diensten

Glas

Industrie

Schoonmaakdiensten

LEGENDA INDUSTRIE-ICONEN

Controleer voor ieder product aan de hand van de onderstaande  
iconen voor welke sector het wordt aanbevolen. Ook kunt u onze 
industriegids raadplegen waarin een selectie producten per  
industrie worden vermeld.
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AnsellGUARDIAN® is een service, van onze 
veiligheidsdeskundigen, waarmee onze klanten hun  
veiligheid en productiviteit kunnen verbeteren. Hier wordt 
45 jaar ervaring met veiligheidsevaluaties gecombineerd 
met een datagestuurde methodologie voor unieke, 
gepersonaliseerde evaluaties.

Veiligheids en naleving
We bieden oplossingen voor risicobeheer op maat en zorgen zo 
voor extra veiligheid van werknemers, betere naleving van de 
regels en een afname van de hoeveelheid letsel.

Kostenbeheersing
Wij geven advies om uw bedrijfsprestaties te verbeteren en de 
totale kosten voor uw bedrijf te minimaliseren.

Productiviteit
Met onze aanbevelingen van beste praktijken kunt u uw
PBM-distributie optimaliseren, de productie van uw bedrijf 
verbeteren en de hoeveelheid afval verminderen, wat tot een 
hogere productiviteit leidt.

AnsellGUARDIAN® Chemical maakt het makkelijker de hand-
schoenen en pakken voor uw unieke combinatie chemische stoffen 
te kiezen. Of maak gebruik van onze selfservice-tool om onze 
uitgebreide gegevens over chemische permeatie en degradatie te 
doorzoeken en de juiste hand- en lichaamsbescherming te vinden 
voor de chemicaliën die u gebruikt. 

Zoek op CAS nummer of stofnaam:
ansellguardianpartner.com

Chemical

Hoe werkt het:

CAS NAAM CHEMISCHE STOF

110-82-7 CYCLOHEXAAN

Op stofnaam of CAS 
nummer zoeken1

CHEMISCHE  
PERMEATIEWAARDEN

Op productnaam of 
materiaaltype zoeken2 Bekijke de permeatie en 

degradatiegegevens en 
bepaal welke oplossingen 
het het beste voldoen

3

Ga voor meer informatie naar ansell.com/services

Ansell, ® enTM zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. © 2022 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

ansell.com
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WORKER EXPERIENCE INNOVATION
Ansell heeft altijd gepionierd met verschillende innovaties op 
het gebied van handschoenontwerp die door de jaren heen de 
norm in de industrie zijn geworden. Wereldwijde inzichten in 
de behoeften van eindgebruikers omzetten in technologische 
oplossingen die het comfort, de prestaties en bescherming van 
werknemers verhogen, is het kenmerk van onze innovativiteit.

Door de ANSELL GRIPTM -coating hoeft de 
gebruiker minder kracht uit te oefenen 
voor een goede grip op droog, vettig of 
nat gereedschap of materiaal. Handen 
en armen worden minder snel moe 
en de beweeglijkheid, veiligheid en 
productiviteit verbeteren.

Coating die de  
handcontouren volgt

Veilig werken met  
werktuigen en materialen

FORTIXTM Technology maakt de 
coating sterker door een veerkrachtige 
polymeersamenstelling die in de hele 
coating is verwerkt en/of op plekken 
die sneller slijten om de gebruiksduur 
van de handschoen te verlengen en het 
comfort van de werknemer te verhogen.

ERGOFORMTM Technology is een 
technologie waarmee Ansell 
veiligheidsoplossingen ontwikkelt 
die bij repetitieve taken spier- en 
botaandoeningen helpt voorkomen en de 
prestaties van werknemers verbetert.

Ons ontwerp reduceert 
spanning op pezen en 
gewrichten

Ergonomische pasvorm 
zorgt voor superieur 
comfort en maximale 
bewegingsvrijheid

Prestatietechnologieën

Dunne, duurzame 
coating op waterbasis

Een schone,  
oplosmiddelvrije
handschoen

Beschermingstechnologieën

Comforttechnologieën

ZONZTM Technology maakt gebruik 
van speciale garens en verschillende 
breipatronen voor een betere pasvorm 
van de handschoen waardoor handen 
vrijer kunnen bewegen en minder snel 
vermoeid raken.

Zones met los weefsel voor 
ventilatie en beweeglijkheid

Comfort in de 
duimholte

RIPELTM Technology is een 
oppervlaktebarrière die olie, smeermiddelen, 
chemicaliën en andere vloeistoffen afstoot 
zodat ze niet in contact kunnen komen met 
de huid.

Olie- en 
smeermiddelafstotende 
coating vormt een barrière 
tegen contact met olie, 
smeermiddelen, chemische 
stoffen of vloeistoffen

Voeringmateriaal

TNTTM Technology is een gepatenteerde 
polymeersamenstelling die nog beter 
beschermt tegen spatten van uiteenlopende 
gevaarlijke chemicaliën voor een duurzame 
bescherming met een zacht en comfortabel 
gevoel.

Actieve 
weerstand 
tegen 
permeatie van 
chemische 
stoffen

Zelf ontwikkelde 
nitrilsamenstelling 
beschermt tegen een 
ruime waaier aan 
chemicaliën

AQUADRITM Technology is gemaakt van een 
speciale samenstelling dat transpiratie via 
microporiën afvoert en warmte verspreidt. 
Hierdoor voelt de handschoen koeler en 
comfortabeler aan.

Zweetafvoerend 
composiet-  
materiaal

Warmteregulerende 
eigenschappen

Speciaal ontwikkelde 
vezels met een hoge 
sterktegraad

Garens uit een 
mix van zachte, 
comfortabele 
vezels

Soepele ultralichte en 
lichte referenties

INTERCEPTTM Technology combineert 
synthetische en natuurlijke vezels tot 
hoogwaardige garens die een hoge 
snijbescherming bieden op plaatsen waar 
je meer risico op snijwonden loopt. En dat 
allemaal met een hoge mate van comfort  
en beweeglijkheid.

MICROCHEMTM Chemical Barrier Technology 
combineert polymeren in gepatenteerde 
meerlaagse structuren specifiek voor een 
bepaalde toepassing en biedt superieure 
bescherming aan dragers in chemische, 
biologische, radiologische en nucleaire 
omstandigheden.*

Meerlaags barrière tegen deeltjes, vloeibare en 
gasvormige chemicaliën

Multi-layer barrier to particulate, liquid and gaseous chemicals

Barrier to Liquids Barrier to ParticulatesBarrier to Gases

* Producten & materialen bieden geen bescherming tegen 
gevaren van ioniserende straling
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BESCHERMINGSOPLOSSINGEN INDEX

Merk Referentie Pagina

Chemische bescherming

Chemische oplossingen

Nitril

AlphaTec® 58-530W/535W 32

AlphaTec® Solvex® 37-675 33

AlphaTec® Solvex® 37-185 34

AlphaTec® 37-300/310/320 35

AlphaTec® 37-676 36

Nitril               Neopreen

AlphaTec® 53-001 37

Neopreen

AlphaTec® 29-500 38

Natuurrubberlatex

AlphaTec® 87-650 39

AlphaTec® 87-104 40

AlphaTec® 87-108 41

AlphaTec® 87-118 42

AlphaTec® 87-900 43

Oplossingen voor eenmalig gebruik

TouchNTuffTM 92-600 44

MICROFLEX® 93-260 45

Merk Referentie Pagina

Mechanische bescherming

Multifunctioneel

HyFlex® 11-618 11

HyFlex® 11-849 12

HyFlex® 11-840 13

HyFlex® 11-800 14

HyFlex® 11-801 15

HyFlex® 11-421 16

Snijbescherming

HyFlex® 11-423 17

HyFlex® 11-550 18

HyFlex® 11-561 19

HyFlex® 11-819 ESD 20

HyFlex® 70-118 21

HyFlex® 11-425 22

ActivArmr® 80-600 23

Olieafstotend

HyFlex® 11-919 24

NitratoughTM N660 25

ActivArmr® Hycron® 27-607/27-805 26

Elektrische bescherming

ActivArmr® 96-001/96-002 27

ActivArmr® RIG014Y 28

Impactoplossingen

RINGERS® R065 29

RINGERS® R068 30

RINGERS® R085 31

NRL
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BESCHRIJVING

 ■ Deze uiterst dunne handschoenen 
voelen bijna als een tweede huid, ze 
zitten heel comfortabel en bieden 
een pasvorm en vingergevoeligheid 
voor de fijnste werkzaamheden in een 
droge of licht geoliede omgeving

 ■ Ze presteert ook optimaal in 
toepassingen waar nu met katoenen 
handschoenen of zelfs helemaal 
zonder handschoenen wordt 
gewerkt, ondanks het gevaar voor 
schaafwonden, blaren en kleine 
verwondingen

 ■ Bovendien zijn de donkere 
handschoenen 11-618 goed geschikt 
voor vrij vervuilde omgevingen

Opmerking: geschikt voor speciaal gebruik

IDEALE TOEPASSINGEN

 ■ Lichte assemblage

 ■ Eindassemblage, airco, elektrische 
motoren, assemblage van kabelbomen

 ■ Afwerking

 ■ Cosmetica/kunststoffen

 ■ Oppakken en bevestigen van kleine 
onderdelen

 ■ Witgoed en elektrische toestellen

 Het ijkpunt als het gaat om gevoeligheid, beweeglijkheid en soepelheid

CATEGORIE II

Constructie Gebreid

Voeringmateriaal Nylon

Coatingmateriaal Polyurethaan

Afwerking Palm gecoat

Steken per inch 18

Manchetstijl Tricot manchet

Maat 6, 7, 8, 9, 10, 11

Lengte (mm) 195 - 245

Verpakking
12 paar per zak;
12 zakken per karton

SECTOREN

PRESTATIESCORES

3121X

EN 388:2016

EXTRA  
EIGENSCHAPPEN TECHNOLOGIEËN

MULTIFUNCTIONEEL/LICHTE TOEPASSINGENHyFlex® 11-618
Art. nr. 2.25.11.618.00

MECHANISCHE BESCHERMING MULTIFUNCTIONEEL

Vending-  
automaten

Antistatisch
EN 1149
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Dermatologisch getest
Dunne FORTIXTM-coating van 
nitrilschuim voor ventilatie met 
een extreme duurzaamheid

Perfecte pasvorm 
voor optimaal comfort 
Versteviging van spandex 
en ergonomisch ontwerp

BESCHRIJVING  
Ontworpen voor comfort en bescherming 
van je hele hand tegen krassen, scheuren 
en vuil door middel van:

 ■ 360°-ademende coating die de 
handrug extra beschermt, zonder in te 
boeten op comfort

 ■ FORTIXTM-bescherming voor je hele 
hand voor langere draagtijd bij 
schurende toepassingen in een droge 
omgeving

 ■ ANSELL GRIPTM Technology voor 
stevige grip en een veiligere werkdag

 ■ Ergonomisch ontwerp voor een 
stevige en comfortabele pasvorm die 
de prestaties van werknemers helpt 
verbeteren

IDEALE TOEPASSINGEN

 ■ Montagebanden bevoorraden

 ■ Algemene werken

 ■ Onderhoud

 ■ Grondstoffen in ontvangst nemen

Houd je aandacht bij je werk. Wij beschermen je

CATEGORIE II

4121A

EN 388:2016

PRESTATIESCORES

SECTOREN

Constructie Gebreid

Voeringmateriaal Nylon, spandex

Coatingmateriaal Nitrilschuim

Afwerking Volledig gecoat

Steken per inch 18

Manchetstijl Tricot manchet

Maat 6, 7, 8, 9, 10, 11

Lengte (mm) 210 - 255

Verpakking
12 paar per zak;
12 zakken per karton

TECHNOLOGIEËNEXTRA  
EIGENSCHAPPEN

Antistatisch
EN 1149

SiliconenvrijLatexvrij

MULTIFUNCTIONEEL/LICHTE TOEPASSINGENHyFlex® 11-849
Art. nr. 2.25.11.849.00

MECHANISCHE BESCHERMING MULTIFUNCTIONEEL
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Ultieme duurzaamheid zodat ze 
langer gedragen kunnen worden 
bij schurende toepassingen

Flexibele drager biedt uitstekende, 
comfortabele pasvorm

Extra ventilatie houdt 
je handen koel

BESCHRIJVING

 ■ De nitrilschuimcoating (octrooi 
aangevraagd) is 20% meer ademend 
dan vroegere materialen, zodat de 
handen minder transpireren en koeler 
en droger blijven

 ■ Door het goed passende ontwerp zit 
de handschoen als een tweede huid 
rond de palm voor meer comfort en 
vingergevoeligheid en een grotere 
beweeglijkheid als er tussen taken 
wordt geswitcht

 ■ Ergonomische pasvorm 
Geoptimaliseerde breitechniek 
aan de basis van de pink, over de 
vingertoppen en in de palm volgt de 
natuurlijke handcontouren volledig

 ■ Siliconenvrij. Geen contaminatie door 
siliconen op metalen onderdelen vóór 
het verven

 ■ Ook verkrijgbaar in verpakking voor 
vendingautomaat

IDEALE TOEPASSINGEN

 ■ Assemblage van kleine onderdelen

 ■ Algemene werkzaamheden

 ■ Verwerken van grondstoffen

 ■ Onderdelen verzamelen en vastzetten

 ■ Systemen aanpassen en aanschroeven

Tot 2 x duurzamer dan hoogwaardige nitrilhandschoenen voor 
algemeen gebruik

Constructie Gebreid

Voeringmateriaal Nylon, spandex

Coatingmateriaal Nitrilschuim

Afwerking Palm gecoat

Steken per inch 15

Manchetstijl Tricot manchet

Maat 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Lengte (mm) 200 - 275

Verpakking
12 paar per zak;
12 zakken per karton

CATEGORIE II

4131A

EN 388:2016

X1XXXX

EN 407

PRESTATIESCORES

SECTOREN

TECHNOLOGIEËN

MULTIFUNCTIONEEL/LICHTE TOEPASSINGENHyFlex® 11-840
Art. nr. 2.25.11.840.00

EXTRA  
EIGENSCHAPPEN

SiliconenvrijLatexvrij Vending-  
automaten

MECHANISCHE BESCHERMING MULTIFUNCTIONEEL
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BESCHRIJVING

 ■ De uiterst succesvolle Ansell HyFlex® 
11-800, de originele handschoen in 
nitrilschuim, is nu beter dan ooit

 ■ Deze uiterst veelzijdige oplossing voor 
nauwkeurige assemblage en algemene 
werkzaamheden biedt de perfecte 
balans tussen comfort, beweeglijkheid 
en met meer grip

 ■ Geavanceerde breitechnologie zorgt 
voor extra elasticiteit en soepelheid 
op in zwaar belaste zones: de hand 
beweegt vrijer, waardoor het comfort 
toeneemt en de hand minder  
vermoeid raakt

Opmerking: geschikt voor speciaal gebruik

IDEALE TOEPASSINGEN

 ■ Algemene werken

 ■ Lichte assemblage- werkzaamheden, 
monteren van kleine onderdelen

 ■ Assemblage van witgoed

 ■ Montagebanden bevoorraden

 ■ Magazijnwerk

MULTIFUNCTIONEEL/LICHTE TOEPASSINGENHyFlex® 11-800
Art. nr. 2.25.11.800.00

Het verbeterde ontwerp biedt tot 30% meer ventilatie. Voor de hele dag 
comfort, elke dag opnieuw

CATEGORIE II

PRESTATIESCORES

SECTOREN

Constructie Gebreid

Voeringmateriaal Nylon

Coatingmateriaal Nitrilschuim

Afwerking Palm gecoat

Steken per inch 15

Manchetstijl Tricot manchet

Maat 6, 7, 8, 9, 10

Lengte (mm) 199 - 265

Verpakking
12 paar per zak;
12 zakken per karton

TECHNOLOGIEËN

3131A

EN 388:2016

EXTRA  
EIGENSCHAPPEN

Antistatisch
EN 1149

SiliconenvrijLatexvrij

Vending

MECHANISCHE BESCHERMING MULTIFUNCTIONEEL
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Het verbeterde ontwerp biedt tot 30% meer ventilatie. Voor de hele dag 
comfort, elke dag opnieuw

BESCHRIJVING

 ■ De HyFlex® 11-801 handschoenen 
van Ansell zijn ideaal voor droge 
of lichtjes geoliede toepassingen 
die een beperkte mechanische 
bescherming en een hoge mate van 
precisie vereisen

 ■ Onze legendarische allereerste 
schuimcoating ventileert beter en 
zorgt daardoor voor extra comfort 
voor de drager

 ■ Het gebruik van spandex elastiek 
voorkomt de kans op latexallergie, 
terwijl de siliconenvrije coating 
het risico op productvervuiling 
vermindert

Opmerking: geschikt voor speciaal gebruik

IDEALE TOEPASSINGEN

 ■ Algemene werken

 ■ Lichte assemblage- werkzaamheden, 
monteren van kleine onderdelen

 ■ Assemblage van witgoed 

 ■ Montagebanden bevoorraden 

 ■ Magazijnwerk

CATEGORIE II

PRESTATIESCORES

SECTOREN

Constructie Gebreid

Voeringmateriaal Nylon

Coatingmateriaal Nitrilschuim

Afwerking Palm gecoat

Steken per inch 15

Manchetstijl Tricot manchet

Maat 6, 7, 8, 9, 10, 11

Lengte (mm) 192 - 265

Verpakking
12 paar per zak;
12 zakken per karton

EXTRA  
EIGENSCHAPPEN

Antistatisch
EN 1149

SiliconenvrijLatexvrij

3131A

EN 388:2016

TECHNOLOGIEËN

MULTIFUNCTIONEEL/LICHTE TOEPASSINGENHyFlex® 11-801
Art. nr. 2.25.11.801.00

MECHANISCHE BESCHERMING MULTIFUNCTIONEEL
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MULTIFUNCTIONEEL/LICHTE TOEPASSINGENHyFlex® 11-421
Art. nr. 2.25.11.421.00

BESCHRIJVING

 ■ Lichtgewicht en elastische voering 
voor een geweldig comfort

 ■ Uitstekende schuurweerstand

 ■ De HyFlex® 11-421 heeft een (groene) 
markering die bij een reeks kleurcodes 
hoort waarmee de snijweerstand wordt 
aangegeven: 1 (groen), 3 (oranje), 5 
(rood)

IDEALE TOEPASSINGEN

 ■ Delicate onderdelen manipuleren

 ■ Afwerking

 ■ Algemene werken 

 ■ Verpakking

 ■ Onderhoud

Hoge graad van soepelheid en duurzaamheid in combinatie met  
optimale beweeglijkheid

CATEGORIE II

Constructie Gebreid

Voeringmateriaal Nylon

Coatingmateriaal
Polyurethaan op
waterbasis en nitril

Afwerking Palm gecoat

Steken per inch 13

Manchetstijl Tricot manchet

Maat 6, 7, 8, 9, 10, 11

Lengte (mm) 220 - 260

Verpakking
12 paar per zak;
12 zakken per karton

SECTOREN

PRESTATIESCORES

EXTRA  
EIGENSCHAPPEN TECHNOLOGIEËN

Siliconenvrij

EN 388:2016

3121A

MECHANISCHE BESCHERMING MULTIFUNCTIONEEL
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BESCHRIJVING

 ■ Het proces op waterbasis is 
milieuvriendelijk en heeft een 
innovatieve coating

 ■ Vrij van siliconen en DMF

 ■ Uitstekende schuurweerstand

 ■ De 11-423 is gemaakt van 
hoogwaardige en goed zichtbare 
vezels die bestand zijn tegen de hitte 
tot 100°C (212°F)

 ■ Ook verkrijgbaar in verpakking voor 
vendingautomaat

IDEALE TOEPASSINGEN

 ■ Werken met onderdelen met scherpe,  
ruwe randen

 ■ Metaalbewerking en assemblage

 ■ Onderdelen en systemen aanpassen

 ■ Systemen aanpassen en aanschroeven

 ■ Materiaal en producten aflakken

Ongeacht in welke sector, het HyFlex®-indicatorsysteem helpt de drager 
de juiste bescherming te kiezen voor de taak

CATEGORIE III

PRESTATIESCORES

SECTOREN

Constructie Gebreid

Voeringmateriaal
Naadloze voering met 
INTERCEPTTM Technology-
garen

Coatingmateriaal
Polyurethaan op waterbasis 
en nitril

Afwerking Palm gecoat

Steken per inch 13

Manchetstijl Tricot manchet

Maat 6, 7, 8, 9, 10, 11

Lengte (mm) 225 - 265

Verpakking
12 paar per zak;
12 zakken per karton

TECHNOLOGIEËN

4X32B

EN 388:2016

X1XXXX

EN 407

EXTRA  
EIGENSCHAPPEN

Antistatisch
EN 1149

Siliconenvrij

SNIJBESCHERMING/MIDDELZWARE TOEPASSINGENHyFlex® 11-423
Art. nr. 2.25.11.423.00

MECHANISCHE BESCHERMING SNIJBESCHERMING
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SNIJBESCHERMING/MIDDELZWARE TOEPASSINGENHyFlex® 11-550
Art. nr. 2.25.11.550.00

Zeer comfortabele snijbescherming met tot 75% meer duurzaamheid

BESCHRIJVING

 ■ Zeer geschikt voor een hele reeks 
assemblagetoepassingen

 ■ Ontworpen voor droge of licht 
geoliede toepassingen, waarbij 
bescherming tegen snijden en, 
in sommige gevallen, tegen 
intermitterende contacthitte tot 
100°C nodig is

 ■ Biedt optimaal comfort en een 
stevige greep voor een hogere 
productiviteit, veiligheid en veel 
waarde voor je geld

IDEALE TOEPASSINGEN

 ■ Algemeen onderhoud

 ■ Onderhoudsinspectie

 ■ Glasplaten en voorwerpen met 
scherpe randen verwerken

 ■ Spuitgieten van kunststoffen

 ■ Gieten

CATEGORIE III

PRESTATIESCORES

SECTOREN

Constructie Gebreid

Voeringmateriaal Para-aramide, nylon, spandex

Coatingmateriaal Nitril

Afwerking Palm gecoat

Steken per inch 15

Manchetstijl Tricot manchet

Maat 6, 7, 8, 9, 10

Lengte (mm) 199 - 266

Verpakking
12 paar per zak;
12 zakken per karton

EXTRA  
EIGENSCHAPPEN

Antistatisch
EN 1149

SiliconenvrijLatexvrij

TECHNOLOGIEËN

MECHANISCHE BESCHERMING SNIJBESCHERMING

EN 388:2016

4X21B

EN 407

X1XXXX
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SNIJBESCHERMING/LICHTE TOEPASSINGENHyFlex® 11-561
Art. nr. 2.25.11.561.00

De dunste, lichtste ISO-snijweerstandsniveau C die 2 x zo duurzaam is  
als de nauwste concurrent*

BESCHRIJVING

 ■ De HyFlex® 11-561 is de beste keuze 
als je een hoge snijbescherming en 
beweeglijkheid nodig hebt in droge 
tot licht vettige omstandigheden

 ■ Voor de dunne coating is gebruik 
gemaakt van FORTIX™ Technology,  
die niet alleen voor extra duurzaam-
heid zorgt, maar ook voor een 
comfortabele en ademende pasvorm

 ■ De verstevigde duimholte zorgt 
voor extra bescherming op een 
belangrijke contactplek van de hand. 
Hierdoor gaat de handschoen ook 
langer mee

 ■ Hoog snij- (ISO-weerstandsniveau C) 
en scheurweerstand

*Gebaseerd op internationale laboratoriumtests

IDEALE TOEPASSINGEN

 ■ Metaalstansen/metaalpersen

 ■ Slijpen/voorbereiding

 ■ Primaire assemblage 

 ■ Metaalbewerking

 ■ Eindassemblage

 ■ Onderhoud

 ■ Opslag

CATEGORIE II

Constructie Gebreid

Voeringmateriaal Nylon, Lycra®, HPPE, basalt

Coatingmateriaal Nitril

Afwerking Palm gecoat

Steken per inch 15

Manchetstijl Tricot manchet

Maat 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Lengte (mm) 210 - 285

Verpakking
12 paar per zak;
12 zakken per karton

SECTOREN

PRESTATIESCORES

EXTRA  
EIGENSCHAPPEN TECHNOLOGIEËN

Antistatisch
EN 1149

Siliconenvrij

4X42C

EN 388:2016

MECHANISCHE BESCHERMING SNIJBESCHERMING
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BESCHRIJVING
 ■ Ultradunne coating voor betere 

gevoeligheid bij precisiewerkzaamheden

 ■ Ansell FORTIX™ Abrasion Resistance 
Technology (nieuw en verbeterd)

 - Biedt duurzame bescherming in 
schurende omstandigheden

 - 20% meer ventilatie dan bij standaard 
veiligheidshandschoenen voor koelere, 
drogere handen

 ■ Ansell ZONZ™ Comfort Fit Technology voor 
een betere pasvorm en een beter gevoel

 ■ Maakt gebruik van een gepatenteerde 
wasmethode voor cleane en 
comfortabelere handschoenen

 ■ Clean en huidvriendelijk: Öko-Tex-
gecertificeerd en dermatologisch getest 
door Dermatest®

 ■ ESD-gecertificeerd volgens EN 16350:2014

 ■ Touchscreen Technology* voor gebruik met 
commerciële en industriële touchscreens

IDEALE TOEPASSINGEN
 ■ Algemene werkzaamheden

 ■ Montage en demontage

 ■ Bedienen van werktuigmachines

 ■ Kwaliteitscontrole

 ■ Toepassingen die beweeglijkheid en 
precisie vereisen

 ■ Geschikt voor de meeste commerciële en 
industriële touchscreens

 ■ Omstandigheden die bescherming tegen 
elektrostatische ontlading vereisen

 ■ Magazijn- en logistieke werkzaamheden

De perfecte combinatie van comfort, beweeglijkheid, elektrostatische 
ontlading en geschikt voor touchscreens

CATEGORIE II

Constructie Gebreid

Voeringmateriaal Nylon, Spandex, Carbon

Coatingmateriaal FORTIX™ Nitrilschuim

Afwerking Gecoate Palm

Steken per inch 18

Manchetstijl Tricot manchet

Maat 6, 7, 8, 9, 10, 11

Lengte (mm) 195 - 255

Verpakking 12 paar per zak;
12 zakken per karton

SECTOREN

PRESTATIESCORES

EXTRA  
EIGENSCHAPPEN TECHNOLOGIEËN

SNIJBESCHERMING/LICHTE TOEPASSINGENHyFlex® 11-819 ESD
Art. nr. 2.25.11.819.00

ZONZ™

Comfort Fit Technology

Touchscreen 
Compatible*

EN 388:2016

3121A

MECHANISCHE BESCHERMING SNIJBESCHERMING
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SNIJBESCHERMING/MIDDELZWARE TOEPASSINGENHyFlex® 70-118
Art. nr. 2.25.70.118.00

BESCHRIJVING

 ■ Automatisch gebreide voering

 ■ Uitzonderlijke snijweerstand in 
combinatie met beweeglijkheid

 ■ Bestand tegen hitte tot 100°C

 ■ Duimopening voor extra bescherming 
van de pols

IDEALE TOEPASSINGEN

 ■ Werkzaamheden met een pers

 ■ Assemblage en inspectie van 
onderdelen

 ■ Afdichtmiddelen aanbrengen, inclusief 
retoucheren

 ■ Reparatie en onderhoud van 
apparatuur

 ■ Glasplaten en -panelen snijden

 ■ Structurele en carrosserieonderdelen 
vastpakken

 ■ Systemen aanpassen en aanschroeven

Superieure mechanische bescherming en snijweerstand

Constructie Gebreid

Voeringmateriaal Kevlar®

Steken per inch 18

Manchetstijl Tricot manchet

Maat Eén enkele maat, past altijd

Lengte (mm)

7" (170 mm), 10" (250 mm),  
11" (270 mm), 14" (350 mm),  
18" (450 mm), 22" (550 mm),  
24" (600 mm), 26" (660 mm)

Verpakking
2 zaken van 25 
armbeschermers per doos

CATEGORIE IIISECTOREN

EXTRA  
EIGENSCHAPPEN

Vending- 
automaten

PRESTATIESCORES

133XC

EN 388:2016

X1XXXX

EN 407

TECHNOLOGIEËN

MECHANISCHE BESCHERMING SNIJBESCHERMING
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SNIJBESCHERMING/MIDDELZWARE TOEPASSINGENHyFlex® 11-425
Art. nr. 2.25.11.425.00

BESCHRIJVING

 ■ Grijze, naar de palm gevormde coating 
op waterbasis, bestaande uit een mix 
van synthetische materialen, die veel 
vingergevoeligheid biedt

 ■ Hoogste snijbeschermingsniveau 
(niveau 5)

 ■ Uitstekende schuurweerstand
 ■ Innoverend en milieuvriendelijk 

coatingproces op waterbasis
 ■ Deze handschoen heeft een 

rode markering volgens het 
kleurcodesysteem dat het snijniveau 
aangeeft: 1 (groen), 3 (oranje), 5 (rood)

IDEALE TOEPASSINGEN

 ■ Werken met metaalplaten en -panelen
 ■ Werken met onderdelen met scherpe, 

ruwe randen
 ■ Afdichtmiddelen aanbrengen, inclusief 

retoucheren
 ■ Productielijnen ondersteunen en 

onderhouden
 ■ Vrachtwagens/voertuigen laden en lossen
 ■ Producten verzenden, vervoeren en 

afleveren
 ■ Onderhoud
 ■ Ovens openen, pompen, kleppen of 

leidingen en sluiters aftappen in BTX-
processen

 ■ Slotenmaker

Superieure snijbescherming met hoge mate van comfort  
en beweeglijkheid

CATEGORIE II

Constructie Gebreid

Voeringmateriaal
Naadloze voering met 
INTERCEPT™ Technology-
garen

Coatingmateriaal
Polyurethaan op waterbasis 
en nitril

Afwerking Palm gecoat

Steken per inch 13

Manchetstijl Tricot manchet

Maat 6, 7, 8, 9, 10 en 11

Lengte (mm) 195 - 255

Verpakking
12 paar per zak;
12 zakken per karton

SECTOREN

PRESTATIESCORES

EXTRA  
EIGENSCHAPPEN TECHNOLOGIEËN

EN 388:2016

4X43C

Antistatisch
EN 1149

Vending- 
automaten

MECHANISCHE BESCHERMING SNIJBESCHERMING
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MECHANISCHE BESCHERMING SNIJBESCHERMING

SNIJBESCHERMING/ZWARE TOEPASSINGEN
ActivArmr® 80-600

(voorheen Powerflex®)
Art. nr. 2.25.80.600.00

Uitstekende snijweerstand met comfort en grip

BESCHRIJVING

 ■ Door de gerimpelde afwerking 
van de latexcoating biedt de 
handschoen zowel in droge als natte 
omstandigheden uitstekend grip

 ■ Omdat de ActivArmr® 80-600 
geen siliconen bevat, laat de 
handschoen geen afdrukken achter 
op gemetalliseerd, warm isolatieglas 
zodat het niet meer extra hoeft 
schoon te maken

 ■ Beschikbaar in een ruim assortiment 
maten om meer werknemers te 
beschermen

 ■ Ook verkrijgbaar in verpakking voor 
vendingautomaat

IDEALE TOEPASSINGEN

 ■ Smederijwerkzaamheden

 ■ Extrusie, buigen en stansen van 
vormen

CATEGORIE III

PRESTATIESCORES

SECTOREN

EN 388:2016

3444C

Constructie Gebreid

Voeringmateriaal Kevlar®

Coatingmateriaal Natuurrubberlatex

Afwerking Palm gecoat

Steken per inch 10

Manchetstijl Tricot manchet

Maat 7, 8, 9, 10

Lengte (mm) 250 - 280

Verpakking
12 paar per zak;
72 paar per karton

EN 407

X2XXXX

EXTRA  
EIGENSCHAPPEN

Vending

TECHNOLOGIEËN
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OLIEAFSTOTEND/LICHTE TOEPASSINGENHyFlex® 11-919
Art. nr. 2.25.11.919.00

BESCHRIJVING

 ■ Uitstekende schuurweerstand

 ■ Uitstekende beweeglijkheid

 ■ Vloeistofafstotende laag werkt tegen 
vet, olie en stof

 ■ Geschikt om voedingsmiddelen te 
verwerken

 ■ Ook verkrijgbaar in verpakking voor 
vendingautomaat

IDEALE TOEPASSINGEN

 ■ Assemblage van witgoed

 ■ Onderhoud

 ■ Werkplaats voorbereiden/leidingen en 
kleppen lossen

 ■ Metaalproductie

 ■ Algemene werkzaamheden

 ■ Kwaliteitscontrole

Grote soepelheid en beweeglijkheid voor optimaal comfort 
tijdens het gebruik

CATEGORIE II

PRESTATIESCORES

SECTOREN

Constructie Gebreid

Voeringmateriaal Nylon

Coatingmateriaal Nitril

Afwerking Volledig gecoat

Steken per inch 13

Manchetstijl Tricot manchet

Maat 6, 7, 8, 9, 10

Lengte (mm) 220 - 260

Verpakking
12 paar per zak;
12 zakken per karton

TECHNOLOGIEËN

EN 388:2016

4121A

EXTRA  
EIGENSCHAPPEN

VendingSiliconenvrij

MECHANISCHE BESCHERMING OLIEAFSTOTEND
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OLIEAFSTOTEND/ZWARE TOEPASSINGENNitrotoughTM N660
Art. nr. 2.25.00.660.00

Gevoerde nitrillaag voor zware toepassingen

BESCHRIJVING

 ■ Stevige maar soepele handschoen

 ■ Goede weerstand tegen schurende 
materialen

 ■ Sterker en toch soepeler dan pvc

 ■ Vormt ook een uitstekende 
barrière tegen vet en olie zonder 
kwaliteitsverlies zoals bij leer of 
katoen

IDEALE TOEPASSINGEN

 ■ Werkzaamheden met een pers

 ■ Werken met motor- en carrosserie-
onderdelen

 ■ Werken met materiaal met scherpe, 
ruwe randen

CATEGORIE IISECTOREN

Constructie Gesneden en genaaid

Voeringmateriaal Katoen

Coatingmateriaal Nitril

Afwerking Volledig gecoat

Manchetstijl Veiligheidsmanchet

Maat 8, 9, 10, 11

Lengte (mm) 260 - 290

LVerpakking
12 paar per zak;
12 zakken per karton

PRESTATIESCORES
EN 388:2016

4221B

EXTRA  
EIGENSCHAPPEN

SiliconenvrijLatexvrij

MECHANISCHE BESCHERMING OLIEAFSTOTEND
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Extra sterk voor zware toepassingen met ruw en schurend materiaal

ActivArmr® Hycron® 27-607

ActivArmr® Hycron® 27-805

BESCHRIJVING

 ■ Een grote, sterke handschoen voor 
een zwaar en hard leven: driemaal 
zo duurzaam als leer voor zware 
toepassingen

 ■ Unieke Ansell nitrilsamenstelling. 
Superieure weerstand tegen scherpe  
en schurende materialen

 ■ Sterker en toch soepeler dan pvc.  
Vormt ook een uitstekende barrière 
tegen vet en olie zonder kwaliteits- 
verlies zoals bij leer of katoen

 ■ Vervaardigd zonder siliconen

 ■ Gegarandeerd schoon voor de p 
roductie van metalen en motoren

IDEALE TOEPASSINGEN

 ■ Werken met metaalplaten en -panelen

 ■ Metaalbewerking en assemblage

 ■ Spuitgieten

 ■ Structurele onderdelen vastpakken/
afwerken

 ■ Kabelbomen vastzetten en onderdelen 
afknippen; apparaten met elkaar 
verbinden

 ■ Assemblage+inspectie van onderdelen

 ■ Ovens openen, pompen, kleppen of 
leidingen en sluiters aftappen in BTX-
processen

CATEGORIE IISECTOREN

PRESTATIESCORES
EN 388:2016

4121B

Constructie Gesneden en genaaid

Voeringmateriaal Jersey katoen

Coatingmateriaal Nitril

Afwerking 27-607: ¾ gecoat  
27-805: Volledig gecoat

Manchetstijl Veiligheidsmanchet

Maat 27-607: 8, 9, 10, 11 
27-805: 9, 10, 11

Lengte (mm) 27-607: 246-272
27-805: 256-272

Verpakking
12 paar per zak;
72 paar per karton

EXTRA  
EIGENSCHAPPEN

Antistatisch
EN 1149

SiliconenvrijLatexvrij

OLIEAFSTOTEND/ZWARE TOEPASSINGEN
ActivArmr® Hycron®  

27-607 / 27-805
Art. nr. 2.25.27.607.00 / 2.25.27.805.00

MECHANISCHE BESCHERMING OLIEAFSTOTEND
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ActivArmr® 96-001
Art. nr. 2.25.96.001.00

ELEKTRISCHE BESCHERMENDE HANDSCHOENENActivArmr® 96-002
Art. nr. 2.25.96.002.00

BESCHRIJVING
 ■ Ansells ActivArmr® rubber isolatiehand-

schoenen zijn uiterst belangrijke PBM voor 
wie met elektriciteit werkt of in de nabijheid 
van geladen onderdelen 

 ■ Gebruik voor de veiligheid van de 
werknemer en de integriteit van rubber 
isolatiehandschoenen altijd leren 
beschermers

 ■ Ansells leren beschermers zijn uiterst 
beweeglijk en beschermen uw rubber 
isolatiehandschoenen tegen snijden, 
perforaties en schuren

 ■ Geschikt voor gebruik met handschoenen 
klasse 0 & 00

IDEALE TOEPASSINGEN
 ■ Elektrisch / Elektrisch geladen omgeving

 ■ Onderhoud

BESCHRIJVING
 ■ Deze canvas opbergzak van 100% katoen 

biedt stevige bescherming voor de integriteit 
van uw handschoenen, uw veiligheid en een 
langere levensduur

IDEALE TOEPASSINGEN
 ■ Elektrisch
 ■ Onderhoud

Beschermer van premium geitenleer tegen lage voltages

Ansells ActivArmr canvas zak is essentieel 
voor het opbergen van uw handschoenen 
met elektrische isolatie

Constructie Gesneden en genaaid

Voeringmateriaal Hoogwaardig geitenleer

Coatingmateriaal N.V.T.

Afwerking Natuurlijk leerreliëf

Manchetstijl Nitragold™

Maat 7, 8, 9, 10, 11, 12

Lengte (mm) 255

Verpakking
Apart verkocht 1 paar 
per verpakking

Constructie Gesneden en genaaid

Afwerking 100% Katoen

Beschikbare maten 14", 16"

Wastemperatuur N.V.T.

Lengte (mm) 275-457

Verpakking
Apart verkocht 1 zak per 
verpakking

PRESTATIESCORES

EN 388

3121A

EN 16350

 

PRESTATIESCORES

EN 388:2016

2111B Elektrisch

MECHANISCHE BESCHERMING ELEKTRISCHE BESCHERMING
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SPECIAAL GEBRUIK/ELEKTRISCHE SCHOKKENActivArmr® RIG014Y
Art. nr. 2.25.99.141.00

Ultieme pasvorm, comfort en prestaties voor de veiligheid en  
bescherming van mensen die met elektriciteit werken

BESCHRIJVING

 ■ Prestatieprofiel comfort

 ■ Natuurlijk rubberlatex voor ultieme 
duurzaamheid en soepelheid

 ■ Ergonomisch handmodel in ruststand 
reduceert handvermoeidheid

 ■ Royaal uitlopende manchet laat ruimte 
voor kleding en verbetert de ventilatie

 ■ Door de oppervlaktegeharde afwerking 
krijg je een gladder oppervlak waardoor 
je ze gemakkelijker aan en uit kunt 
trekken en beter beschermen en 
presteren

 ■ Product voldoet aan alle NFPA-, OSHA-, 
CSA-normen

 ■ Milieuvriendelijk

 ■ Gepatenteerd coatingproces

 ■ ISO 14001 gecertificeerde fabriek

 ■ Klasse 0-handschoenen voor elektriciens 
bieden klasse 1 vlamboogbescherming 
conform EN 61482-1-2

IDEALE TOEPASSINGEN

 ■ Toepassingen met risico's op contact  
met wisselspanning

 ■ Elektriciens

 ■ Productie en reparaties van hybride 
motoren

CATEGORIE IIISECTOREN

Coatingmateriaal Natuurrubberlatex

Manchetstijl Gerolde boord

Maat 7, 8, 9, 10, 11, 12

Lengte (mm) 280

Verpakking
1 paar per zak;
10 zakken per karton

PRESTATIESCORES
EN 60903

*Elektrische beschermingshandschoenen voor andere 
klasses zijn verkrijgbaar op aanvraag

MECHANISCHE BESCHERMING ELEKTRISCHE BESCHERMING
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CATEGORIE IISECTOREN

Innovatieve stoot- en snijbescherming in combinatie met superieure 
beweeglijkheid voor ultiem comfort voor uiteenlopende toepassingen

SNIJBESTENDIGE IMPACTHANDSCHOEN MET GECOATE PALMRINGERS® R065
Art. nr. 2.25.98.065.00

BESCHRIJVING

 ■ Ademende gebreide shell voor 
snijweerstand

 ■ TPR-stootbescherming bovenop de hand  
en over de hele lengte van de vingers

 ■ Halve nitrilcoating op de handpalm met 
zandkorrelafwerking voor extra grip

 ■ Goed zichtbaar voor extra veiligheid

IDEALE TOEPASSINGEN

 ■ Renovatie- en sloopgereedschap

 ■ Gereedschap in de boorput laten lopen

 ■ Aanbrengen en vrijgeven van boorkoord

 ■ Werkplaats voorbereiden, 
slagboorinstallaties installeren en 
demonteren

 ■ Algemeen loodgieterswerk

 ■ Bedienen van zware machines

 ■ Onderhoud/reparaties van apparatuur

 ■ Met buizen werken

 ■ Werken met onderdelen met scherpe, 
ruwe randen

 ■ Steigerbouw

 ■ Laden en vervoeren

 ■ Componenten assembleren en monteren

Coatingmateriaal Nitril

Constructie Gebreid

Gripontwerp Nitril met zandkorrelafwerking

Manchetstijl Tricot manchet

Afwerking Gecoat

Steken per inch 13

Maat 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Verpakking 12 paar/zak, 6 zakken/karton

TOUCHSCREEN
COMPATIBLETOUCHSCREEN
COMPATIBLE

EXTRA  
EIGENSCHAPPEN PRESTATIESCORES

EN 388:2016

4X43DP

ANSI

CUT

A4
ANSI

ABR

4
EN 420

MECHANISCHE BESCHERMING IMPACTOPLOSSINGEN
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TOUCHSCREEN
COMPATIBLETOUCHSCREEN
COMPATIBLE

SNIJBESTENDIGE IMPACTHANDSCHOEN
MET VOLLEDIGE COATING

RINGERS® R068
Art. nr. 2.25.98.068.00

BESCHRIJVING

 ■ TPR-stootbescherming bovenop de hand 
en over de hele lengte van de vingers

 ■ Gepatenteerde technologie met  
dubbele coating

 ■ Volledige nitrilcoating met gladde 
afwerking voor vloeistofbestendigheid

IDEALE TOEPASSINGEN

 ■ Gereedschap in de boorput laten lopen

 ■ Grote pijpleidingen assembleren en 
demonteren

 ■ Aanbrengen + vrijgeven van boorkoord

 ■ Pijpen lossen en stapelen

 ■ Verdeelstukken en spuitkoppen 
installeren

 ■ Algemeen loodgieterswerk

 ■ Laden en vervoeren

 ■ Componenten assembleren+monteren

 ■ Concentreren, mengen en palletiseren

 ■ Reparatie van hydraulica

 ■ Gebruik van bindmiddelen

 ■ Smelten en apparatuur onderhouden

 ■ Olie, vloeistoffen en diesel tanken

 ■ Tanks schoonmaken

Coatingmateriaal Nitril

Constructie Gebreid

Gripontwerp Nitril met zandkorrelafwerking

Manchetstijl Tricot manchet

Afwerking Volledig gecoat

Steken per inch 13

Maat 8, 9, 10, 11, 12, 13

Verpakking 12 paar/zak, 6 zakken/karton

EXTRA  
EIGENSCHAPPEN PRESTATIESCORES

EN 388:2016

4X44FP

EN 420

Innovatieve stootbescherming, snijweerstand en bescherming tegen 
vloeistoffen in combinatie met superieure beweeglijkheid voor ultiem 
comfort voor uiteenlopende toepassingen

CATEGORIE IISECTOREN

MECHANISCHE BESCHERMING IMPACTOPLOSSINGEN
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BESCHERMING TEGEN SNIJWONDEN, KOU EN SCHOKKENRINGERS® R085 
Art. nr. 2.25.98.085.00

BESCHRIJVING

 ■ Ademende gebreide shell voor 
snijweerstand

 ■ TPR-stootbescherming bovenop de hand  
en over de hele lengte van de vingers

 ■ Nitrilcoating op de handpalm met 
zandkorrelafwerking voor extra grip

IDEALE TOEPASSINGEN

 ■ Renovatie- en sloopgereedschap

 ■ Gereedschap in de boorput laten lopen

 ■ Werken met explosieven

 ■ Onderdelen assembleren

 ■ Aanbrengen en vrijgeven van boorkoord

 ■ Pijpen lossen en stapelen

 ■ Werkplaats voorbereiden/leidingen en 
kleppen lossen

 ■ Verdeelstukken en spuitkoppen  
installeren

 ■ Algemeen loodgieterswerk

 ■ Koelruimten

 ■ Steigerbouw

 ■ Laden en vervoeren

 ■ Componenten assembleren  
en monteren

Coatingmateriaal Nitril

Constructie Gebreid

Gripontwerp Nitril met zandkorrelafwerking

Manchetstijl Tricot manchet

Afwerking Gecoat

Steken per inch 13

Maat 8, 9, 10, 11, 12, 13

Verpakking 8 paar/zak, 6 zakken/karton

EXTRA  
EIGENSCHAPPEN PRESTATIESCORES

EN 388:2016

4X44FPTOUCHSCREEN
COMPATIBLETOUCHSCREEN
COMPATIBLE

FLEECE
LINEDFLEECE
LINED

EN 420

Innovatieve stootbescherming, snijweerstand en bescherming in 
combinatie met superieure beweeglijkheid voor ultiem comfort voor 
uiteenlopende toepassingen

CATEGORIE IISECTOREN

MECHANISCHE BESCHERMING IMPACTOPLOSSINGEN
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NITRILAlphaTec® 58-530W/535W
Art. nr. 2.25.58.530.00 / 2.25.58.535.00

BESCHRIJVING

 ■ Door de ANSELL GRIPTM Technology 
heb je minder kracht nodig voor 
stevig grip op olieachtige of natte 
voorwerpen

 ■ Stevige nitrillaag beschermt heel goed 
tegen blootstelling aan basen, oliën, 
sommige soorten oplosmiddelen en 
vetten

 ■ Witte nylon voering die ideaal is voor 
binnentoepassingen

IDEALE TOEPASSINGEN

 ■ Landbouwchemicaliën

 ■ Omgang met chemicaliën, vooral 
bijtende producten en oplosmiddelen

 ■ Het hanteren van voorwerpen en 
materialen die bedekt zijn met vet en 
olie

 ■ Onderhoud

 ■ Raffinage - aardolie en petroleum

Ongeëvenaarde combinatie van chemische weerstand, betrouwbare 
grip en een comfortabele voering

CATEGORIE IIISECTOREN

Coatingmateriaal Nitril

Voeringmateriaal Nylon

Gripontwerp ANSELL GRIPTM Technology

Manchetstijl Kaphandschoen

Maat 7, 8, 9, 10, 11

Lengte (mm) 58-530W: 290-316 
58-535W: 340-348

Verpakking
6 paar per zak;
12 zakken per karton

Door de ANSELL GRIPTM Technology houd je 
controle en heb je minder kracht nodig voor 
grip op olieachtige of  
natte voorwerpen

Naadloze gebreide voering voor 
extra comfort en soepelheid

Zachte nitrillaag 
beschermt tegen schadelijk 
contact met oliën, 
oplosmiddelen, basen en 
andere vloeistoffen

TECHNOLOGIEËN

AlphaTec® 58-530W

AlphaTec® 58-535W

PRESTATIESCORES

X1XXXX

EN 407

AJKLOPT

EN ISO 374-1:2016
Type A

3132A

EN 388:2016 EN ISO 374-5:2016

EXTRA  
EIGENSCHAPPEN

Antistatisch
EN 1149

Latexvrij

Onder- 
dompeling

Siliconenvrij

Vending- 
automaten

CHEMISCHE BESCHERMING CHEMISCHE OPLOSSINGEN
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NITRILAlphaTec® Solvex® 37-675
Art. nr. 2.25.37.675.00

BESCHRIJVING

 ■ Door de gladde zandkorrelafwerking 
nemen indirecte kosten af omdat 
er minder kwetsbare onderdelen 
afgekeurd worden

 ■ Volledig herbruikbaar, met een 
ongeëvenaarde schuurweerstand

 ■ Uitzonderlijk comfortabel in het 
gebruik

 ■ Voldoet aan de FDA-voorschriften 
voor de omgang met 
voedingsmiddelen (21 CFR 177.2600)

 ■ Gevlokt katoen reduceert transpiratie 
bij de drager

IDEALE TOEPASSINGEN

 ■ Chemische verwerking en 
voorbereiding

 ■ Werken met chemische stoffen

 ■ Schoonmaken

 ■ Huishoudelijke reiniging

 ■ Olie, vloeistoffen en diesel tanken

 ■ Installaties en machines onderhouden

Veelzijdige, gevlokte handschoen van 0,38 mm dik die goed 
presteert bij uiteenlopende toepassingen

CATEGORIE IIISECTOREN

Coatingmateriaal Nitril

Voeringmateriaal Gevlokt

Gripontwerp Zandkorrel

Manchetstijl Recht

Maat 6, 7, 8, 9, 10, 11

Lengte (mm) 330

Dikte (mm) 0,38

Verpakking
12 paar per zak;  
12 zakken per karton

EXTRA  
EIGENSCHAPPEN

Antistatisch
EN 1149

Latexvrij

Onder- 
dompeling

Siliconenvrij

PRESTATIESCORES

JKLOPT

EN ISO 374-1:2016
Type A EN ISO 374-5:2016

VIRUS4101X

EN 388:2016

G2
ISO 18889

CHEMISCHE BESCHERMING CHEMISCHE OPLOSSINGEN
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NITRILAlphaTec® Solvex® 37-185
Art. nr. 2.25.37.185.00

BESCHRIJVING

 ■ Zonder voering van gevlokt katoen 
neemt het risico op contaminatie af. 
Ideaal voor productietoepassingen 
die gevoelig zijn voor externe 
onzuiverheden

 ■ Door de gladde zandkorrelafwerking 
nemen indirecte kosten af omdat 
er minder kwetsbare onderdelen 
afgekeurd worden

 ■ Volledig herbruikbaar, met een 
ongeëvenaarde schuurweerstand

 ■ Uitzonderlijk comfortabel in het 
gebruik

 ■ Voldoet aan de FDA-voorschriften voor 
de omgang met voedingsmiddelen (21 
CFR 177.2600)

IDEALE TOEPASSINGEN

 ■ Landbouwchemicaliën 

 ■ Chemische verwerking en 
voorbereiding

 ■ Drukkerijen

 ■ Raffinage - aardolie en petroleum

Bijzonder comfortabele, chemisch bestendige handschoen voor uiteen- 
lopende toepassingen, die tot aan de bovenkant van de elleboog reikt

CATEGORIE IIISECTOREN

Coatingmateriaal Nitril

Voeringmateriaal Niet gevlokt

Gripontwerp Zandkorrel

Manchetstijl Kaphandschoen

Maat 7, 8, 9, 10, 11

Lengte (mm) 457

Dikte (mm) 0,56

Verpakking
1 paar per zak;  
12 zakken per karton

PRESTATIESCORES

AGJKLPT

EN ISO 374-1:2016
Type A EN ISO 374-5:2016

4102X

EN 388:2016

G2
ISO 18889

EXTRA  
EIGENSCHAPPEN

Antistatisch
EN 1149

Latexvrij

Onder- 
dompeling

Siliconenvrij

CHEMISCHE BESCHERMING CHEMISCHE OPLOSSINGEN
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De hele dag door comfort voor een uitzonderlijke prijs

NITRILAlphaTec® 37-300/310/320
Art. nr. vermeld onder de afbeeldingen

AlphaTec® 37-300
Art. nr. 2.25.37.300.00

AlphaTec® 37-310
Art. nr. 2.25.37.310.00

AlphaTec® 37-320
Art. nr. 2.25.37.320.00

BESCHRIJVING

 ■ Door de dikte van 8mil/0,2 mm blijft 
beweeglijkheid en gevoeligheid 
behouden zonder in te boeten op 
duurzaamheid

 ■ NBR beschermt tegen lichte zuren, 
vetten, olie en vloeistoffen

 ■ Ontworpen met een optimale balans 
tussen pasvorm en soepelheid en kan 
op zichzelf en als overhandschoen 
worden gedragen

IDEALE TOEPASSINGEN

 ■ Verwerken van fruit

 ■ Verwerken van groenten en fruit

 ■ Verwerking van gevogelte

 ■ Kant-en-klaarmaaltijden

 ■ Alle toepassingen binnen 
de toepassingen in de 
levensmiddelenverwerking waarbij 
je met levensmiddelen in aanraking 
komt

 ■ Zuivelverwerking

Coatingmateriaal Nitril

Kleur coating Groen

Gripontwerp Ruit

Manchetstijl Kaphandschoen

Beschikbare maten 7, 8, 9, 10, 11

Lengte (mm) 310

Verpakking
1 paar per binnenzak; 12 
binnenzakken per masterzak; 
12 zakken per karton

CATEGORIE IISECTOREN

PRESTATIESCORES

EN 388:2016

2001X

EN ISO 374-1:2016
Type B

JKT

EN ISO 374-5

 VIRUS

EN 421

CHEMISCHE BESCHERMING CHEMISCHE OPLOSSINGEN
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NITRILAlphaTec® 37-676
Art. nr. 2.25.37.676.00

BESCHRIJVING

 ■ Combineert robuustheid en chemische 
weerstand, beschermt de handen van 
werknemers die een risico lopen op 
meer uiteenlopende chemische gevaren       

 ■ Hoogwaardige nitrilverbinding  voor  
een uitstekende combinatie van 
chemische weerstand en  sterkte , voor 
optimale resultaten in natte of droge 
werkomstandigheden

 ■ De handschoen beschermt nog  beter 
tegen scheuren, perforaties en schuren 
dan rubber of neopreen handschoenen

 ■ Uiterst soepel, comfortabel en 
beweeglijk

 ■ Zwelt niet op, verzwakt niet, valt 
niet uiteen en veroorzaakt geen 
contactdermatitis

IDEALE TOEPASSINGEN

 ■ Landbouwchemicaliën
 ■ Chemische verwerking en voorbereiding 
 ■ Drukkerijen
 ■ Raffinage - aardolie en petroleum

Superieure snijbescherming met hoge mate van comfort en beweeglijkheid

CATEGORIE IISECTOREN

PRESTATIESCORES
EN 388:2016

4101X

EN ISO 374-1:2016
Type A

JKLOPT

EN ISO 374-5

 VIRUS

Coatingmateriaal Nitril

Voeringmateriaal Gevlokt

Gripontwerp Omgekeerde ruit

Manchetstijl Kaphandschoen

Maat 7, 8, 9, 10, 11

Lengte (mm) 330

Dikte (mm) 0.43

Verpakking

12 paar per zak; 12 zakken per 
karton

Versie in verkoopverpakking van 6 
paar per zak; 24 zakken per karton

EXTRA  
EIGENSCHAPPEN

Antistatisch
EN 1149

Vending- 
automaten

Siliconenvrij

Onder- 
dompeling

CHEMISCHE BESCHERMING CHEMISCHE OPLOSSINGEN
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NITRIL/NEOPREENAlphaTec® 53-001
Art. nr. 2.25.53.001.00

Vertrouwen tijdens het 
verwerken dankzij de 
ANSELL GRIPTM Technology

Hittebescherming en extra 
comfort dankzij de voering

Bredere 2-in-1 chemische bescherming:
Nitril en neopreen beschermen tegen schadelijke  
koolwaterstoffen en verschillende basen en zuren.  
Bescherming 'Type A’ volgens de EN ISO 374-2016-norm.  
Permeatietijd >30 minuten voor 13 van de 18  
chemicaliën op de lijst.

BESCHRIJVING

 ■ Ontwerp met drie lagen met nitril/
neopreen/nitril voor superieure 
bescherming tegen oplosmiddelen, 
zuren en basen

 ■ ANSELL GRIPTM Technology zorgt 
voor stevige grip in glibberige 
omstandigheden. Hierdoor heb je 
minder kracht nodig om natte of 
vettige voorwerpen te verplaatsen en 
raken je handen minder vermoeid

 ■ Constructie met ondersteuning voor 
extra mechanische bescherming en 
comfort 

 ■ AQL 0,65

IDEALE TOEPASSINGEN

 ■ Werken met chemische stoffen

 ■ Grondstoffen laden en mengen

 ■ Onderhoud/reparaties van apparatuur

 ■ Pompen, kleppen of leidingen openen 
en laten leeglopen

Eén handschoen met de voordelen van twee handschoenen. 
Chemische bescherming met meerdere barrières

CATEGORIE IIISECTOREN

Coatingmateriaal Nitril/neopreen/lagen nitril

Voeringmateriaal Nylon

Gripontwerp ANSELL GRIPTM Technology

Manchetstijl Kaphandschoen

Maat 6, 7, 8, 9, 10, 11

Lengte (mm) 350

Dikte (mm) 0,38 (shell)/ 0,05 (grip)

Verpakking
6 paar per zak;
12 zakken per karton

TECHNOLOGIEËN

PRESTATIESCORES

X1XXXX

EN 407

ACFGJKLMNOPST

EN ISO 374-1:2016
Type A

3121A

EN 388:2016 EN ISO 374-5:2016

EXTRA  
EIGENSCHAPPEN

Antistatisch
EN 1149

Latexvrij

Onder- 
dompeling

Siliconenvrij

CHEMISCHE BESCHERMING CHEMISCHE OPLOSSINGEN
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NEOPREEN
AlphaTec® 29-500
(voorheen NeotopTM)
Art. nr. 2.25.29.500.00

BESCHRIJVING

 ■ Ideaal voor gebruik in koude 
omstandigheden: neopreen behoudt 
zijn superieure elasticiteit zelfs bij lage 
temperaturen

 ■ Gevlokte voering van zuiver katoen 
voor meer comfort en zweetabsorptie

 ■ Superieure soepelheid. Bevat 
natuurlijk rubberlatex. Veel minder 
handvermoeidheid dan andere 
handschoenen bij zware toepassingen

IDEALE TOEPASSINGEN

 ■ Werken met chemische stoffen

 ■ Onderhoud

 ■ Algemeen gebruik in de service-na-
verkoop in de autosector

Middelzware toepassingen, neopreenhandschoen zonder voering met 
uitstekende soepelheid voor groter werkgemak

CATEGORIE IIISECTOREN

Coatingmateriaal Neopreen

Voeringmateriaal Gevlokt katoen

Gripontwerp Ruit

Manchetstijl Recht

Maat 7, 8, 9, 10, 11

Lengte (mm) 300

Dikte (mm) 0,70

Verpakking
12 paar per zak;  
12 zakken per karton

PRESTATIESCORES

X121A

EN 388:2018

AKLNPT

EN ISO 374-1:2016
Type A EN ISO 374-5:2016

EXTRA  
EIGENSCHAPPEN

Antistatisch
EN 1149

Onder- 
dompeling

Siliconenvrij

CHEMISCHE BESCHERMING CHEMISCHE OPLOSSINGEN
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NATUURRUBBERLATEXAlphaTec® 87-650
Art. nr. 2.25.87.650.00

BESCHRIJVING

 ■ Gechloreerde binnenkant voor 
minder risico op allergie

 ■ Handschoen voor lichte 
toepassingen

 ■ Voering van 100% gevlokt katoen

IDEALE TOEPASSINGEN

 ■ Chemische verwerking en 
voorbereiding

 ■ Huishoudelijke reiniging

 ■ Onderdelen assembleren

 ■ Onderhoud van fabrieken en zware 
uitrusting

Comfortabele chemisch bestendige handschoen

Coatingmateriaal Natuurrubberlatex

Voeringmateriaal Gevlokt katoen

Gripontwerp Visschub

Manchetstijl Zigzagboord

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

Lengte (mm) 305

Dikte (mm) 0,40

Verpakking
12 paar per polyester  
masterzak; 12 polyester  
masterzakken per karton

PRESTATIESCORES

CATEGORIE IIISECTOREN

KLP

EN ISO 374-1:2016
Type B

EN 421

1010A

EN 388:2016 EN ISO 374-5:2016

EXTRA  
EIGENSCHAPPEN

Spatten

CHEMISCHE BESCHERMING CHEMISCHE OPLOSSINGEN
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NATUURRUBBERLATEXAlphaTec® 87-104 
Art. nr. 2.25.87.104.00

BESCHRIJVING

 ■ Handschoen met chemische 
bescherming voor zware toepassingen

 ■ Gerolde boord om gemakkelijker te 
kunnen aantrekken

 ■ Handschoenlengte van 432 mm

IDEALE TOEPASSINGEN

 ■ Landbouw

 ■ Chemische verwerking en 
voorbereiding

 ■ Huishoudelijke reiniging

 ■ Constructie

 ■ Onderhoud

 ■ Zware toepassingen waarbij je ook 
gevoeligheid nodig hebt

 ■ Onderhoud van fabrieken en zware 
uitrusting

Goede mechanische en chemische bescherming voor zware toepassingen

CATEGORIE IIISECTOREN

Coatingmateriaal Natuurrubberlatex

Voeringmateriaal Niet gevlokt

Gripontwerp Gladde afwerking

Manchetstijl Rolrand

Maat 7.5, 8.5, 9.5, 10.5

Lengte (mm) 432

Dikte (mm) 1,50

Verpakking
1 paar per zak;
12 zakken per karton

PRESTATIESCORES
EXTRA  
EIGENSCHAPPEN

Onder- 
dompeling

Siliconenvrij

CHEMISCHE BESCHERMING CHEMISCHE OPLOSSINGEN

3121B

EN 388:2016

AKLMPT

EN ISO 374-1:2016
Type A

EN ISO 374-5:2016

EN 388:2016

4121

EN ISO 374-1:2016
Type A

ABCKL
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NATUURRUBBERLATEXAlphaTec® 87-108 
Art. nr. 2.25.87.108.00

BESCHRIJVING

 ■ Handschoen met chemische 
bescherming voor extra zware 
toepassingen

 ■ Gerolde boord om gemakkelijker te 
kunnen aantrekken

 ■ Handschoenlengte van 610 mm 

IDEALE TOEPASSINGEN

 ■ Landbouw

 ■ Constructie

 ■ Huishoudelijke reiniging

 ■ Chemische verwerking en 
voorbereiding

 ■ Installaties en machines onderhouden

Goede mechanische en chemische bescherming voor
zware toepassingen

Coatingmateriaal Natuurrubberlatex

Voeringmateriaal Niet gevlokt

Gripontwerp Gladde afwerking

Manchetstijl Rolrand

Maat 7.5, 8.5, 9.5, 10.5

Lengte (mm) 610

Dikte (mm) 1,20

Verpakking
1 paar per zak;
12 zakken per karton

EXTRA  
EIGENSCHAPPEN PRESTATIESCORES

CATEGORIE IIISECTOREN

3121B

EN 388:2016

AKLMPT

EN ISO 374-1:2016
Type A EN ISO 374-5:2016

Onder- 
dompeling

Siliconenvrij

CHEMISCHE BESCHERMING CHEMISCHE OPLOSSINGEN
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NATUURRUBBERLATEXAlphaTec® 87-118
Art. nr. 2.25.87.118.00

BESCHRIJVING

 ■ Hoge weerstand tegen chemicaliën op 
waterbasis

 ■ Goede schuurweerstand

 ■ Sterke en soepele handschoen voor 
talrijke industriële toepassingen

 ■ Voering in 100% vlokkatoen

IDEALE TOEPASSINGEN

 ■ Procesapparatuur laden en lossen

 ■ Grondstoffen laden

 ■ Vloeistoffen en vaste stoffen tussen 
containers, tanks en procesapparatuur 
overbrengen

 ■ Apparatuur assembleren en 
demonteren

 ■ Productielijnen ondersteunen en 
onderhouden

Industriële beschermingshandschoen

CATEGORIE IIISECTOREN

Coatingmateriaal Natuurrubberlatex

Voeringmateriaal Gevlokt katoen

Gripontwerp Omgekeerde Ruit

Manchetstijl Rolrand

Maat 6.5, 7.5, 8.5, 9.5, 10.5

Lengte (mm) 320

Dikte (mm) 0,80

Verpakking
12 paar per zak;
12 zakken per karton

PRESTATIESCORES
EXTRA  
EIGENSCHAPPEN

Siliconenvrij 3121A

EN 388:2016

AKLNPT

EN ISO 374-1:2016
Type A EN ISO 374-5:2016

Spatten

CHEMISCHE BESCHERMING CHEMISCHE OPLOSSINGEN
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NATUURRUBBERLATEX
AlphaTec® 87-900
(voorheen Bi-ColourTM)

Art. nr. 2.25.87.900.00

BESCHRIJVING

 ■ Heavy-duty handschoen

 ■ Tweekleurig met natuurlijk rubber en 
neopreen

 ■ 100% katoenen voeringvoering

IDEALE TOEPASSINGEN

 ■ Installaties en machines onderhouden

 ■ Laboratoria schoonmaken en 
onderhouden

 ■ Huishoudelijke reiniging

 ■ Werken met chemische stoffen

Tweekleurige, dubbel gedompelde handschoen van natuurlijk 
rubber en neopreen, met flockvoering

Coatingmateriaal Natuurrubberlatex

Voeringmateriaal Gevlokt katoen

Gripontwerp Ruit

Manchetstijl Zigzagboord

Maat 7.5, 8, 9, 10, 11

Lengte (mm) 325

Dikte (mm) 0,68

Verpakking
12 paar per masterzak;
12 masterzakken per karton

CATEGORIE IIISECTOREN

EXTRA  
EIGENSCHAPPEN PRESTATIESCORES

Onder- 
dompeling AKLNPT

EN ISO 374-1:2016
Type A

2120A

EN 388:2018

EN 421

EN ISO 374-5:2016

VIRUS

CHEMISCHE BESCHERMING CHEMISCHE OPLOSSINGEN
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NITRILTouchNTuff® 92-600
Art. nr. 2.25.92.600.00

Wereldwijd de beste handschoen met bescherming tegen 
chemische spatten

BESCHRIJVING

 ■ Wereldwijd de beste handschoen met 
bescherming tegen chemische spatten

 ■ door Ansell ontwikkelde materiaal biedt 
meer bescherming tegen chemische 
spatten

 ■ Zachte nitrilmengsel biedt een hoge 
mate van comfort

 ■ Robuust ontwerp voor superieure 
duurzaamheid

 ■ Siliconenvrij voor extra 
productbescherming

 ■ Ook verkrijgbaar in verpakking voor 
vendingautomaat

IDEALE TOEPASSINGEN

 ■ Vloeibare en vaste stoffen overhevelen

 ■ Monsters nemen en verwerken

 ■ Vlees-, vis- en levensmiddelenverwerking

 ■ Industriële productie

 ■ Onderhoud

 ■ Laboratoriumanalyse

 ■ Werken met chemische stoffen

CATEGORIE IIISECTOREN

PRESTATIESCORES

JKPT

EN ISO 374-1:2016
Type B EN ISO 374-5:2016

VIRUS

Coatingmateriaal Nitril

Gripontwerp Glad ontwerp

Manchetstijl Gerolde boord

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

Lengte (mm) 240

Dikte (mm) 0,12

Verpakking

100 handschoenen per  
dispenser; 10 dispensers per 
geval; 1000 handschoenen 
per case

EXTRA  
EIGENSCHAPPEN

Antistatisch
EN 1149

Siliconenvrij

Spatten Vending- 
automaten

TECHNOLOGIEËN

TNT
Chemical Splash 
Resistance Technology

CHEMISCHE BESCHERMING OPLOSSINGEN VOOR EENMALIG GEBRUIK
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BESCHRIJVING

 ■ Ontwerp in drie lagen voor een 
superieure bescherming tegen 
irriterende chemische stoffen, inclusief 
zuren, oplosmiddelen en basen

 ■ Het zeer dunne materiaal zorgt voor 
meer beweeglijkheid en gevoeligheid

 ■ Extra zacht materiaal en ergonomisch 
ontwerp voor een uitstekende pasvorm, 
een aangenaam gevoel en meer 
soepelheid voor een langere draagduur

 ■ Lager aanvaardbaar gaatjesniveau 
(AQL 0,65) en langere manchet voor 
betrouwbare bescherming tegen 
gevaarlijke stoffen

 ■ Siliconenvrije samenstelling 
en verwerking voor een betere 
productbescherming

IDEALE TOEPASSINGEN

 ■ Inspectie, selectie en controle en 
assemblage van onderdelen

 ■ Apparatuur repareren en 
onderhouden

 ■ Productielijnen ondersteunen en 
onderhouden

 ■ Algemeen gebruik in de service-na-
verkoop in de autosector

 ■ Olie, vloeistoffen en filters vervangen

Krachtige chemische bescherming en ongeëvenaard comfort

CATEGORIE IIISECTOREN

PRESTATIESCORES

EXTRA  
EIGENSCHAPPEN

NITRIL/NEOPRENEMICROFLEX® 93-260
Art. nr. 2.25.93.260.00

Coatingmateriaal
Nitril, Neopreen
(Polychloropreen)

Gripontwerp Vingers met reliëf

Manchetstijl Rolrand

Maat
5.5 - 6, 6.5 - 7, 7.5 - 8, 8.5 - 9,
9.5 - 10, 10.5 - 11

Lengte (mm) 285

Dikte (mm) 0.198

Verpakking

50 handschoenen per 
dispenser
10 dispensers per case
500 handschoenen per case

2000X

EN 388:2016

JKLOPST

EN ISO 374-1:2016
Type A

EN ISO 374-5:2016

VIRUS

EN 421

Anti-static
EN 1149

Silicone-free Splash

CHEMISCHE BESCHERMING OPLOSSINGEN VOOR EENMALIG GEBRUIK
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Opmerkingen:
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