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AlphaTec® 58-430 58-435
OCHRANA PROTI CHEMIKÁLIÍM A
KAPALINÁM NITRIL PONOŘENÍ

KÓD #

58-430

Nitril

MATERIÁL
POVRSTV-
ENÍ

MATERIÁL
PODŠÍVKY

PROVEDENÍ
ÚCHOPU

PROVEDENÍ
MANŽETY BARVA AQL VELIKOST

EN
DÉLKA
MM BALENÍ

Česaná
bavlna

Ansell Grip
Technology®

Vysoká
manžeta

Mořsky
zelená
vrstva,
antracitově
šedé
povrstvení

0.65 7, 8, 9, 10,
11 320

12 párů v
polyetylénovém
sáčku;
12
polyetylénových
sáčků na karton;
144 párů na
karton

58-435

Nitril Česaná
bavlna

Ansell Grip
Technology®

Vysoká
manžeta

Lahvově
zelená
vrstva,
antracitově
šedé
povrstvení

0.65 7, 8, 9, 10,
11 380

12 párů v
polyetylénovém
sáčku;
6
polyetylénových
sáčků na karton;
72 párů na
karton

POPIS
• Rukavice AlphaTec® 58-430 a 58-435 využívají Ansell Grip

Technology™ pro optimální kontrolu při manipulaci se
zaolejovanými nebo mokrými díly. Na manipulaci s kluzkými
předměty je potřeba méně síly, snižuje se tak únava rukou a
paží.

• Oba modely nabízejí zlepšenou pružnost a obratnost díky
nitrilové vrstvě s podšívkou z česané bavlny a protržení odolné
provedení těsně padnoucí na celou dlaň jako druhá kůže.

• Model 58-430 pro středně náročné podmínky má 10 μm (0,25
mm) vrstvu na ochranu proti vystavení zásadám, olejům,
palivům, některým rozpouštědlům, mazivům a živočišným
tukům. Model 58-435 pro náročné podmínky má 16 μm (0,40
mm) vrstvu účinnou proti uhlovodíkovým derivátům,
alkoholovým bázím, mnoha rozpouštědlům a esterům.

• Nitrilové povrstvení poskytuje vynikající ochranu proti protržení,
propíchnutí a oděru pro dlouhou životnost. Ohnutý okraj
manžety pomáhá při prevenci pokapání předloktí a extra dlouhá
manžeta (pouze u 58-435) prodlužuje ochranu až na horní část
předloktí.

POZNÁMKY
• Antistatické v souladu s EN1149

UVÁDĚNÁ TECHNOLOGIE

Ansell Grip

JISTÝ ÚCHOP S VYLEPŠENOU PRUŽNOSTÍ
ZÁKLADNÍ PRŮMYSLOVÁ
ODVĚTVÍ

IDEÁLNÍ APLIKACE
• Manipulace s chemikáliemi
• Petrochemický průmysl
•
• Kaučuk a kaučukové přísady
• Manipulace s kovovými díly pokrytými kapalinou
• Údržba průmyslových nástrojů
• Manipulace s odpadními oleji
• Úprava vody a odpadový průmysl

KATEGORIE III


