Nitril/heldoppad

ATG® MAXIDRY® ZERO
Art. 56451
Muddhandske i nylon/Lycra® heldoppad i nitril m ed
greppbelä ggning. Separat v ä rm efoder. Livsm edelsgodk ä nd.
Derm atologiskt godk ä nd f ö r långvarig hudkontakt.
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MaxiDry® Zero ™ omfattar grundvä rderingarna i mä rket MaxiDry® vad g ä ller komfort och
vä tskeavst ö tning, och kombinerar de hä r egenskaperna med vår teknologiplattform THERMtech®.
Denna teknologi erbjuder termisk resistens ned till -10° C inuti handsken under hö g aktivitet med hjä lp
av en belä ggning som f ö rblir flexibel i temperaturer ned till -30° C. MaxiDry® Zero ™ ä r certifierad f ö r
livsmedelshantering enligt europeisk standard och ä r godk ä nd av FDA CFR Rubrik 21 Del177.

Kö ldisolerande handske

Typ
Tillverkad

ATG® MaxiDry®

Kategori

Skyddshandske klass II

Storlek

7, 8, 9, 10, 11

Greppyta

GRIPTech®*

Längd

27 cm

Handflatematerial

Nitrilmembran + greppbelä ggning**

Handflata tjocklek

2.20 mm

Fodermaterial

Microfleece

Minsta försäljningsenhet
Antal i förpackning/box
Lagerförd

1 par/påse***
6/72
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.
** Tynn vann- og oljetett barrière overtrukket med nitril gripebelegg.
*** Hanskene har etikett for oppheng, som tilfredsstiller informasjonskrav for salg av personlig verneutstyr til proffbrukere.
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