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ANSELL Ergonomische handschoen HyFlex® 11-840

De robuuste 1,1 mm dikke FORTIX™ nitrilschuimcoating (octrooi aangevraagd) beschermt met EN
schuurweerstandsniveau 4 en biedt dus tot twee keer meer schuurbescherming dan andere lichte, gebreide
en gecoate handschoenen.De FORTIX™ coating is 20% meer ademend dan eerdere materialen, voor minder
transpiratie en koelere, drogere handen.De goed passende voering, die aansluit als een tweede huid, volgt de
natuurlijke handvormen en is daardoor veel comfortabeler om te dragen: aan de basis van de pink (meer
comfort), over de vingertoppen (betere vingergevoeligheid) en op de palm (grotere beweeglijkheid).Met zijn
perfect evenwicht tussen doeltreffende schuurbescherming, meer comfort en grote beweeglijkheid is de
HyFlex® 11-840 een ideale oplossing voor arbeiders die switchen tussen taken.Dankzij het siliconenvrije
materiaal worden ongelakte metalen onderdelen niet vervuild met siliconen.

Kenmerken

Constructie

Serie: HyFlex®
Type: 11-840
Materiaal: Nylon, Spandex
Kleur: Grijs / Zwart

Gebruikte technologie :
● ANSELL GRIP™ : Ansell Grip Technology - Dankzij de
coating met Ansell Grip Technology heb je minder
kracht nodig om grip te houden op droge, vettige
en natte materialen of gereedschap. Dit verlaagt de
spanning van hand en arm door slechte grip.
● ERGOFORM™ : Ergonomic Design Technology Met onze ERGOFORM™ Ergonomic Design
Technology ontwikkelen wij prestatieverhogende,
comfortabelere handschoenen die spier- en
skeletbelasting verminderen en letsels voorkomen.
● FORTIX™ : Abrasion Resistance Technology - Ansells
FORTIX is een gepatenteerde technologie waarmee
een dunne, veerkrachtige en ademende coating
van nitrilschuim op gebreide handschoenen wordt
aangebracht voor een aanzienlijk langere
levensduur en meer comfort.
● ZONZ™ : Comfort Fit Technology - een
gepatenteerde breitechnologie die de steekdetails
rond de stresszones van de handschoen
specificeert om de handschoenpasvorm aan te
passen en de handbeweging te verbeteren - en zo
de spanning van repetitieve bewegingen te
verlichten.
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Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na
verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies.
ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.
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● Aanbevolen in: Automotive, Luchtvaart,
Voedingsmiddelen, Zorg en welzijn, Machinebouw,
Olie en gas, Utiliteit

Handschoenmaat

Materiaal coating

Kleur van de bekleding

Artikel

10
11
12

Geschuimd nitril handpalm
Geschuimd nitril handpalm

Zwart
Zwart
Zwart

12511327
12511328
13608410

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na
verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies.
ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.
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