
Hycron ®

Intermediair Ontwerp

Nitrillaag op een jerseyvoering.
Een grote, robuuste handschoen voor een hard, maar lang leven: drie keer duurzamer dan zwaar 
leder. 
Ideaal voor het hanteren van schurend materiaal zoals ruwe gietvormen, smeedijzer en bakstenen. 
Vloeistofafstotende laag stoot olie, vet en stof af. 
Dé toonaangevende zware handschoen voor algemeen gebruik.
Antistatisch volgens EN1149

Aanbevolen gebruik

• Bouwmaterialen, beton, 
bakstenen en dakpannen 

• Ruw timmerhout, beschotten 
en triplex 

• Ruwe gietstukken en kernen 

• Koude kunststofcomponenten 

• Stalen staven, plaatstaal, blik 
en andere metaalproducten 

• Zware kabels 

• Huisvuilophaling en openbare 
reiniging

Unieke Ansell nitrillaag.

Superieure weerstand tegen 
scherpe en schurende 
materialen.

Productie door 
geavanceerde robots, 
die sneller en preciezer 
werken.

Nog betere garanties op een 
permanente hoge kwaliteit. 
Optimale kwaliteit tegen een 

nog voordeliger prijs.

Sterker en toch 
soepeler dan PVC.

Is ook een uitstekende barrière 
tegen vet en olie en verliest zijn 
kwaliteit niet zoals leder of 
katoen.

Zachte dubbele jersey 
voering.

Dempend, beschermt de hand.

Geen naden in het 
werkvlak.

Comfortabeler voor de 
gebruiker, slijt en barst minder.

Voorgebogen vingers, 
anatomische 
duimvorm.

Speciaal ontworpen voor een 
grotere bewegingsvrijheid.

Uitstekende droge 
greep.

Maakt het hanteren 

gemakkelijker en soepeler.

Vervaardigd zonder 
siliconen.

Gewaarborgd zuiver voor 
metaalbehandeling en productie 
van motoren.

Sanitized /Actifresh .

Bevat een schimmelwerend en 
bacteriostatisch middel om 
huidirritatie te voorkomen.

Machinewasbaar.

Hygiënischer en duurzamer: 
veilig en voordelig opnieuw te 
gebruiken.

Ruime keuze aan 
stijlen, lengten en 
maten.

U kiest de optimale combinatie 
van eigenschappen voor uw 
specifieke toepassing.

Verpakking

144 paar per karton

® ®

Specificaties

Referentie Beschrijving Stijl EN-maat Lengte

27-600 Palm gecoat Tricot manchet 8, 9, 10, 11 (9)260 mm, (10)275 mm

27-602 Volledig gecoat Tricot manchet 8, 9, 10 (9)250 mm, (10)260 mm

27-607 Palm gecoat Veiligheidsmanchet 8, 9, 10, 11 (9)250 mm, (10)260 mm

27-805 Volledig gecoat Veiligheidsmanchet 9, 10, 11 (9)250 mm, (10)260 mm

27-810 Volledig gecoat Lange veiligheidsmanchet 10 320 mm

D
4221

EN388

a
 

Ansell Healthcare Europe N.V. 
Riverside Business Park, Block J    Boulevard International 55    B-1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00     Fax +32 (0) 2 528 74 01     Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu      E-mail info@ansell.eu rs


