
58270
Rukavice odolné proti chemikáliím s nejlepším úchopem v odvětví a skvělou obratností.

Rukavice odolné proti chemikáliím s nejlepším úchopem v odvětví a skvělou
obratností.

AlphaTec® 58-270 jsou určeny pro lehké až středně náročné chemické aplikace. Rukavice AlphaTec® 58-270 mají
úchop, který je nejlepší v odvětví, a zlepšenou obratnost a pohodlí.
Tenká dvojitá nitrilová vnější vrstva a 15-vláknová bezešvá nylonová podšívka nabízí uživatelům vynikající citlivost a
pružnost. Kromě toho nízká hmotnost rukavic vede k lepšímu pohodlí, než jaké mají jakékoliv jiné chemicky odolné
rukavice. Rukavice AlphaTec® 58-270 se snadno navlékají a svlékají, uchovávají minimální teplo a redukují pocení v
porovnání s jinými chemickými rukavicemi.
Rukavice AlphaTec® poskytují nejlepší úchop díky technologii Ansell Grip Technology™ všude tam, kde jsou přítomny
chemikálie, oleje a maziva.
AlphaTec® 58-270 jsou rukavice odolné kapalinám. Tvar bezpečnostní manžety je určen pro prevenci zatržení a
zabraňuje poškrábání holých rukou. Ruce uživatelů zůstávají čisté a jejich pokožka je chráněna proti škodlivému kontaktu
s oleji, chemikáliemi a dalšími kapalinami.

Průmyslová odvětví

Automobilový průmysl
Servis motorových vozidel
Strojní průmysl a vybavení
Kovovýroba
Chemický průmysl

Aplikace

Lakování karoserií včetně kontroly povrchu
Použití tmelů, úpravy
Tlakové vstřikování
Opravy a údržba vybavení
Montáž součástí
Lakování nebo čištění nástrojů či robotů
Finální montáž
Kovovýroba, zpracování skla
Montáž a kontrola součástí
Skladování surovin
Testování
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Rukavice odolné proti chemikáliím s nejlepším úchopem v odvětví a skvělou obratností.

Hlavní vlastnosti

AlphaTec® 58-270 jsou určeny pro lehké až středně náročné chemické aplikace. Rukavice AlphaTec® 58-270 mají
úchop, který je nejlepší v odvětví, a zlepšenou obratnost a pohodlí.
Tenká dvojitá nitrilová vnější vrstva a 15-vláknová bezešvá nylonová podšívka nabízí uživatelům vynikající citlivost a
pružnost. Kromě toho nízká hmotnost rukavic vede k lepšímu pohodlí, než jaké mají jakékoliv jiné chemicky odolné
rukavice. Rukavice AlphaTec® 58-270 se snadno navlékají a svlékají, uchovávají minimální teplo a redukují pocení v
porovnání s jinými chemickými rukavicemi.
Rukavice AlphaTec® poskytují nejlepší úchop díky technologii Ansell Grip Technology™ všude tam, kde jsou přítomny
chemikálie, oleje a maziva.
AlphaTec® 58-270 jsou rukavice odolné kapalinám. Tvar bezpečnostní manžety je určen pro prevenci zatržení a
zabraňuje poškrábání holých rukou. Ruce uživatelů zůstávají čisté a jejich pokožka je chráněna proti škodlivému kontaktu
s oleji, chemikáliemi a dalšími kapalinami.

Chemické akcelerátory vulkanizace

Zinek-diethyldithiokarbamát

Pouze velmi malý počet uživatelů může být citlivý na tuto složku či složky rukavic a může se u nich vyskytnout podráždění a/nebo
alergické kontaktní reakce.

Technologie

Výkonové normy

0493

JKL

X131

JKLOPT

3121A

VIRUS

Specifikace

ZNAČKA | KÓD POPIS VELIKOST DÉLKA BARVA BALENÍ

AlphaTec® 58-
270

Nylon, Nitril, Ansell
Grip™

6, 7, 8, 9, 10,
11 300 mm Šedá

12 párů v sáčku: 12 sáčků na
krabici

Evropa, Blízký východ a Afrika
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Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Severní Amerika

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
Tel.: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Latinská Amerika a Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II.
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexiko
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Kanada

Ansell Canada Inc.
105, Rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Kanada
Tel.: 1 800 363-8340
Fax: 1 888 267-3551

Ansell, ® a ™ jsou registrované obchodní známky společnosti Ansell Limited nebo jejích poboček. Patentováno v USA a
podléhající patentu v USA a mimo USA: www.ansell.com/patentmarking © 2021 Ansell Limited. Všechna práva vyhrazena.

Ani tento dokument, ani v něm učiněná prohlášení firmou Ansell či jejím jménem nelze vykládat jako záruku prodejnosti či
vhodnosti jakéhokoli výrobku Ansell ke konkrétnímu účelu. Ansell se zříká odpovědnosti za vhodnost či adekvátnost výběru
rukavic konečným uživatelem pro konkrétní aplikaci.


