PowerFlex® Tº Hi Viz Yellow™
80-400
Strikkede og
dyppede handsker

Fremragende isolering og
bekvem under kolde forhold

Ansell’s PowerFlex® Tº Hi Viz
Yellow™ 80-400 er en handske
til almen brug, der giver en fremragende isolering mod kulde og
sikrer brugeren god komfort og et
godt greb. Denne nye handske, der
er et supplement til PowerFlex®

sortimentet, kombinerer et termisk
frotté for af acryl med en isolerende
belægning af naturgummi, der sikrer en god beskyttelse mod kulden.
Denne handske yder komfort og
beskyttelse ved temperaturer helt
ned til -30° C.

PowerFlex® Tº Hi Viz Yellow™ 80-400

Håndtering under kolde forhold inden
for:
• Transportsektoren og
byggeindustrien
• Køle- og fryseanlæg
• Lagerføring af letfordærvelige varer
• Offentlig vedligeholdelse
• Renovation
• Forsendelse og varemodtagelse

Konstrueret til kulden
PowerFlex® Tº Hi Viz Yellow™ er
konstrueret speciﬁkt til at holde hænderne varme i kolde miljøer ved hjælp
af et termisk frotté for af acryl, som
isolerer fremragende mod kulden.
Dette meget isolerende for i kombination med den naturlige isolering, der
opnås vha. naturgummibelægningen,
sikrer komfortable arbejdsforhold ved
temperaturer helt ned til -30° C.
Ekstra synlighed giver
større sikkerhed.
Med et frotté for af acryl, der har en
kraftig gul farve, er PowerFlex® Tº
Hi Viz Yellow™ ekstra let at se under
dårlige lysforhold. Denne synlighed
giver ekstra sikkerhed ved udendørs
arbejde i mørke.

Strikkede og
dyppede handsker

Godt greb under alle
forhold
Handskens naturgummibelægning
har en struktureret overﬂade, der
giver et sikkert greb under både tørre
og våde forhold. Denne belægning
dækker også tommelﬁngeren, hvilket
giver et endnu bedre greb foruden
den større beskyttelse, der kræves
ved håndtering af tunge genstande.
Belægningen reducerer også mængden af indtrængende snavs og fugt,
hvilket bidrager til at holde handsken
ren i længere tid og forlænge dens
levetid.
Stor komfort og
ﬂeksibilitet
Ansell’s meget præcise produktionsteknologi sikrer, at handskens
sømløse strikkede for giver en perfekt

pasform og ﬂeksibilitet. Indersiden af
foret forbliver blødt mod huden, også
efter gentagen brug. En præcist styret
formnings- og dyppeproces giver
handskens naturgummibelægning en
ensartet tykkelse og støtter håndens
naturlige bevægemønster.
Fordi handsken kun er belagt med
naturgummi i håndﬂaden og på
tommelﬁngeren, kan huden ånde
gennem handskens overside, hvilket
sikrer brugeren komfort hele dagen.
Naturgummibelægningen absorberer
også tryk, når der håndteres tunge
genstande, hvilket bidrager yderligere
til brugerens komfort. Endelig sikrer
en længere ribkant beskyttelse og en
god pasform på håndleddet.

Speciﬁkationer
Ref.

Type

Model

EN-str.

Længde

Farve

80-400

Halvdyppet, strikket
handske

Ribkant

7-11

255-295 mm

Stærkt gult for
+ blå belægning

Pakning
12 par pr. PE-pose, 12 PE-poser pr. karton.

Ansell

X231 X2XXXX
020
EN388 EN407 EN511

Ansell Limited er førende inden for produktion og salg af håndbeskyttelse. Ansell, der med afdelinger i Syd- og
Nordamerika, Europa samt Asien beskæftiger mere end 11.000 medarbejdere, er førende på markedet for
handsker fremstillet af naturgummi og syntetisk polymer samt markedet for kondomer. Ansell arbejder inden
for tre hovedsegmenter: Occupational Healthcare - levering af håndbeskyttelse til det industrielle marked;
Professionel Healthcare - levering af kirurgiske handsker og undersøgelseshandsker til sundhedsvæsenet samt
Consumer Healthcare - levering af kondomer samt handsker til husholdningen. Informationer om Ansell og
Ansell’s produkter kan ﬁndes på http://www.ansell.eu
PowerFlex® Tº Hi Viz Yellow™ 80-400 er et registreret varemærke tilhørende Ansell Ltd. eller et afﬁlieret selskab.
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