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AlphaTec® 58-270

OCHRONA PRZED CHEMIKALIAMI I CIECZAMI NITRYL ZANURZENIE

RODZAJ #

58-270 Nitryl

MATERIAŁ
POWŁOKI

MATERIAŁ
WYŚCIÓ-
ŁKI

CHWYTN-
OŚĆ

RODZAJE
MANKIE-
TÓW

KOLOR AQL ROZMIAR
EN

DŁUGO-
ŚĆ W
MM

GRUBOŚĆ
MM

PAKOW-
ANIE

Nylon Ansell Grip
Technology®

Rękawice z
długim
mankietem

Czarne i
szare 0.65 6, 7, 8, 9, 10,

11 300 Non
applicable

12 par w
woreczku,
12
woreczków
w kartonie

OPIS
• Model AlphaTec® 58-270 przeznaczony jest do prac lekkich i

średnich z substancjami chemicznymi. Rękawice AlphaTec®
58-270 zapewniają najlepszą w branży chwytność, a także
większą sprawność manualną i k.omfort

• Cienka, dwuwarstwowa powłoka nitrylowa i bezszwowa
wyściółka nylonowa o grubości 15 zapewniają użytkownikom
znakomitą wrażliwość dotykową oraz elastyczność. Ponadto
lekkość tych rękawic sprawia, że są wygodniejsze niż
którekolwiek z rękawic zapewniających ochronę chemiczną.
Rękawice AlphaTec® 58-270, które łatwo jest założyć i zdjąć,
zatrzymują minimalną ilość ciepła, ograniczając pocenie się
dłoni bardziej niż inne rękawice do zastosowań chemicznych.

• W miejscach, gdzie stosowane są chemikalia, oleje i smary
rękawice AlphaTec® zapewniają najlepszą chwytność, dzięki
zastosowaniu technologii Ansell Grip Technology™.

• Rękawice AlphaTec® 58-270 są cieczoodporne. Kształt
mankietu ochronnego zaprojektowano tak, by uniknąć rozdarć i
podrażnień odsłoniętej skóry rąk, a także umożliwić łatwą
identyfikację rozmiarów za pomocą kolorowej obwódki.
Użytkownicy dbają o czystość swoich dłoni i chronią skórę
przed kontaktem ze szkodliwymi olejami, chemikaliami oraz
innymi cieczami.

UWAGI
• Antystatyczne, zgodne z normą EN1149

ZASTOSOWANA TECHNOLOGIA

Ansell Grip

Rękawice odporne na chemikalia zapewniające
najlepszą w branży chwytność oraz wyjątkową
sprawność manualną
PODSTAWOWE BRANŻE

NAJLEPSZE ZASTOSOWANIA
• Konserwacja
• Lekki montaż w środowiskach chemicznych
• Praca ze środkami chemicznymi
• Prace przy przedmiotach i materiałach pokrytych smarem i

olejami
• Rafinacja — ropa naftowa i benzyna
• Zajmowanie się farbami, tuszami, barwnikami i klejami

KATEGORIA III


