
Hycron ®

Design do středně náročných podmínek

Velké, odolné rukavice pro náročné použití: do těžkých podmínek třikrát trvanlivější než kůže.
Ideální pro manipulaci s abrazivními materiály, např. odlitky, svářkovou ocelí a cihlami.
Povrstvení tekutým odpuzovacím prostředkem odpuzuje olej, mastnotu a špínu.
Průmyslový standard pro univerzální rukavice do těžkých podmínek.

Doporučené použití
• Stavební materiály, beton, 

cihly a kachlíky
• Netesané dřevo, suché zdění a 

překližka
• Hrubé odlitky a jádra
• Studené plastové formy
• Ocelové pruty, plechy, 

plechovky a jiné výrobky z 
kovu

• Kabely do těžkých podmínek
• Čištění ulic a sběr odpadků
Unikátní nitrilové složení firmy 
Ansell.
Nabízí špičkovou odolnost proti 
ostrým a abrazivním materiálům.

Výrobní proces využívá 
nejmodernější roboty na rychlejší a 
přesnější výrobu rukavic.
Ještě větší jistota initegrity 
produktu. Špičková kvalita může 
být dodávána za ještě lepší cenu.
Pevnější a elastičtější než PVC.
Rovněž poskytují výbornou 
izolaci proti tukům a olejům, a 
nerozpadají se jako kůže a bavlna.
Měkká dvojitá pletená podšívka.
Změkčují úchop a chrání ruku.
Beze švů v pracovní oblasti.
Pohodlnější pro uživatele a méně 
náchylné k otěru a protržení.
Zaoblené, tvarované prsty a křídlo 
palce.
Speciálně navržené pro větší 
volnost pohybu.

Výborný úchop za sucha.
Činí manipulaci snazší a 
bezpečnější.
Vyrobeny bez silikonu.
Zaručeně čisté pro výrobu kovů a 
motorů.
Lze prát v pračce.
Více hygienické a odolnější – 
mohou být bezpečně a úsporně 
opakovaně používány.
Široký výběr stylů, délek a velikostí.
Umožňují vám volbu optimální 
kombinace vlastností přesně pro 
vaše použití.
Balení
144 párů na kartón.

Specifikace

Ref Typ Sty l Velikost EN Délka

27-600 Povrstvená dlaň Pletené zápěstí 8, 9, 10, 11 (9)260 mm, (10)275 mm

27-602 Zcela povrstvené Pletené zápěstí 8, 9, 10 (9)250 mm, (10)260 mm

27-607 Povrstvená dlaň Bezpečnostní manžeta 8, 9, 10, 11 (9)250 mm, (10)260 mm

27-805 Zcela povrstvené Bezpečnostní manžeta 9, 10, 11 (9)250 mm, (10)260 mm

27-810 Zcela povrstvené Dlouhá bezpečnostní manžeta 10 320 mm
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TECHNICKÝ
LIST

Hycron® 27-600

Odpuzující oleje Datum vytištění  06-03-2015

Materiál rukavic
Nitril (Materiál povrstvení)•
Žerzejová bavlna (Materiál podšívky)•

Možné škodlivé ingredience
Senzitizéry

Žádný senzibilizátor•

Nařízení Reach 1907/2006
Pro více informací nahlédněte, prosím, do prohlášení REACH
na webových stránkách Ansell

Vlastnosti
Ergonomický design pro výjimečné pohodlí•
Dobrá odolnost proti prořezání, propíchnutí a oděru•
Mimořádný úchop za sucha•

Data testů dle EN
Odolnost proti oděru:
Úroveň výkonu 4
Odolnost proti prořezání ostřím:
Úroveň výkonu 2
Odolnost proti protržení:
Úroveň výkonu 2
Odolnost proti propíchnutí:
Úroveň výkonu 1

Shoda s evropskou legislativou
Rukavice splňují požadavky evropské Směrnice 89/686/EHS a
evropských norem EN 420:2003 + A1:2009 a EN 388:2003
Jsou zařazeny do kategorie „Střední design“ (= ochrana proti
středně náročným rizikům).
Atestační certifikát typu EC pro finální produkt vystavil

Centexbel
Technologiepark 7
B-9052 Zwijnaarde

Aplikace - omezení použití
 Nepoužívejte jako ochranu proti plamenům a teplotám &lt; -25
°C nebo &gt; 160 °C
Nepoužívejte jako ochranu proti chemikáliím; rukavice nejsou
odolné proti kapalinám
Ochrana rukou (mechanická)

Skladování
Chraňte před ohněm a zdrojem ozónu.
Chraňte před přímým slunečním zářením; skladujte na
chladném a suchém místě.

Provedení Materiál
podšívky

Materiál
povrstvení

Styl
povrstvení/vz
oru

Provedení
manžety

Barva Velikost EN Délka mm Balení

Střižené a
šité

Žerzejová
bavlna

Nitril ¾ máčené Pletené
zápěstí

Modrá 8, 9, 10, 11 240 - 270 12 párů v sáčku; 12
sáčků v kartonu
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Hycron®

MECHANICKÁ OCHRANA ODPUZUJÍCÍ OLEJE NÁROČNÁ

KÓD #

27-600 Střižené a
šité

PROVEDENÍ MATERIÁL
PODŠÍVKY

MATERIÁL
POVRSTV-
ENÍ

STYL
POVRSTV-
ENÍ/
VZORU

PROVEDENÍ
MANŽETY BARVA VELIKOST

EN
DÉLKA
MM BALENÍ

Žerzejová
bavlna Nitril ¾ máčené Pletené

zápěstí Modrá 8, 9, 10, 11 240 - 270
12 párů v sáčku,
12 sáčků v
kartonu

27-602 Střižené a
šité

Žerzejová
bavlna Nitril Plně

povrstvené
Pletené
zápěstí Modrá 8, 9, 10 245 - 265

12 párů v sáčku,
12 sáčků v
kartonu

27-607 Střižené a
šité

Žerzejová
bavlna Nitril ¾ máčené Bezpečnostní

manžeta Modrá 8, 9, 10, 11 240 - 270
12 párů v sáčku,
12 sáčků v
kartonu

27-805 Střižené a
šité

Žerzejová
bavlna Nitril Plně

povrstvené
Bezpečnostní
manžeta Modrá 9, 10, 11 240 - 270

12 párů v sáčku,
12 sáčků v
kartonu

27-810 Střižené a
šité

Žerzejová
bavlna Nitril Plně

povrstvené
Dlouhá
bezpečnostní
manžeta

Modrá 10 320
12 párů v sáčku,
12 sáčků v
kartonu

POPIS
• Velké, odolné rukavice pro náročné použití: do těžkých

podmínek třikrát trvanlivější než kůže.
• Unikátní nitrilové složení firmy Ansell. Nabízí špičkovou

odolnost proti ostrým a abrazivním materiálům.
• Pevnější a elastičtější než PVC. Rovněž poskytují výbornou

izolaci proti tukům a olejům, a nerozpadají se jako kůže a
bavlna.

• Vyrobeny bez silikonu. Zaručeně čisté pro výrobu kovů a
motorů.

• Široký výběr stylů, délek a velikostí. Umožňují vám volbu
optimální kombinace vlastností přesně pro vaše použití.

POZNÁMKY
• Antistatické v souladu s EN1149

Nitrilové, máčené povrstvení na
žerzejové podšívce
ZÁKLADNÍ PRŮMYSLOVÁ
ODVĚTVÍ

IDEÁLNÍ APLIKACE
• Stavební materiály, beton, cihly a kachlíky
• Netesané dřevo, suché zdění a překližka
• Hrubé odlitky a jádra
• Studené plastové formy
• Ocelové pruty, plechy, plechovky a jiné

výrobky z kovu
• Kabely do těžkých podmínek
• Čištění ulic a sběr odpadků

KATEGORIE II
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