Skumnitril/halvdoppad

ATG® MAXIFLEX® ENDURANCE ADAPT®
Art. 42848
Handske m ed m udd i dragfast nylon/Lycra®. Halvdoppad i
ventilerande skum nitril m ed noppor. Derm atologiskt godk ä nd
f ö r långvarig huskontakt.

EN420

HUDTESTET

EN388:2016

CAT.II

SANITIZED

OEKO-TEX

4131A

MaxiFlex® ä r designad och utvecklad som en ventilerande handske och har blivit en referens f ö r
precisionshantering i torra miljö er genom att kombinera enastående komfort och den b ä sta slitstyrkan
bland handskarna i klassen. Alla MaxiFlex®-handskarna ä r dermatologiskt godk ä nda av Skin Health
Alliance, som en del av ATG®'s HandCare™ -program. Handskarna tvä ttas f ö re packning så ATG® kan
garantera att de ä r "trygga att anvä ndas direkt ur f ö rpackningen". Textilierna ä r Øko-Tex®-certifierade
och innehåller inga giftiga ä mnen.

Montering torr miljö

Typ
Tillverkad

ATG® MaxiFlex®

Kategori

Skyddshandske klass II

Storlek

7, 8, 9, 10, 11, 12

Greppyta

GRIPTech®*

Längd

25 cm

Handflatematerial

ATG® ventilerande skumnitril

Handflata tjocklek

1.10 mm

Fodermaterial

Finstickad nylon

Minsta försäljningsenhet
Antal i förpackning/box
Lagerförd

1 par/upphä ngning***
12/144
Ja

* Enligt ATG® ä r nyckeln till sä kerhet ett bra grepp. GripTech® micro-cup-ytan fö rbä ttrar greppegenskaperna och sä kerstä ller
sä ker montering av små delar. Dessutom minskas trö tthet i handen, vilket ofta ä r fö rknippat med brist på korrekt grepp. En
patenterad belä ggningsprocess som anvä nds på respektive greppområdet fö r att ge optimal fingerfä righet. Denna
belä ggningsprocess anvä nds ofta i samband med skä rskyddshandskar dä r du strä var efter optimal balans mellan skä rmotstånd och
greppsä kerhet. Det som hanteras sä kert i handen orsakar sä llan sår. GripTech® minskar handutmattning och ö kar sä kerheten.
*** Hanskene har etikett for oppheng, som tilfredsstiller informasjonskrav for salg av personlig verneutstyr til proffbrukere.
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