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Work gloves
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Handschoenmaatsjabloon 

Handleiding
Leg je hand op de tekening, met 
de palm naar beneden en
de vingers samen.
Je wijsvinger moet
samenliggen met de blauwe lijn 
(maar niet erover), de
overgang van duim naar
wijsvinger moet
overeenkomen met de
afgebeelde hand.
De maat is aangegeven door de 
handbreedte ter hoogte van de 
de eerste knokkels.
Lees je maat af op de
gekleurde lijnen.
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Ansell synthetische handschoenen
Synthetische handschoenen bestaan meestal uit een drager of een liner uit nylon, polyester, katoen of een andere vezel, met daarboven een 

volledige of gedeeltelijke coating uit natuurrubber, nitril, Pu of PVC. Deze worden gebruikt in alle werkomstandigheden, met uitzondering van deze 

waar contact met chemicaliën kan optreden. Ze hebben bovendien ook mechanische eigenschappen.

REF TYPE MATERIAAL MATERIAAL COATING MATEN LENGTE KLEUR
11-601 gecoat nylon PU 6 / 7 / 8 / 9 / 10 160-255 mm grijs/zwart

EN 388

3131

Handschoenen met een stretch nylon gebreide voering op de rug van de hand 
en een coating in polyurethaan volgens een speciale formule op de palm, 
zorgen voor een goede soepelheid en elasticiteit.

•      Werkhandschoen
•      Palm gecoat
•      Elastische manchet

HYFLEX Lite 11-601   1007116  

HYFLEX Ultra-Lite 11-618   1007115  
Ultralichte dunne handschoenen met polyurethaan coating op palm en naadloze 
voering op rug.

•           Werkhandschoen
•      Excellente vingergevoeligheid
•      Palm/vingers gecoat
•      Voering in stretchnylon

EN 388

3121

STOCK REF TYPE MATERIAAL MATERIAAL COATING MATEN LENGTE KLEUR
11-618 gecoat/gebreid nylon PU 7 / 8 / 9 / 10 / 11 210-245 mm donkerblauw/zwart
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 Naadloos gebreide nylon handschoen met een schuimisolatielaag in nitril op de palm: 
Hyflex® Foam.

•      Werkhandschoen, ideaal voor droge of licht geoliede toepassingen die een beperkte 
mechanische bescherming en een hoge mate van precisie vereisen

•      De knitzonstm technologie vergroot de soepelheid en het comfort in belaste zones, 
waardoor de hand minder vermoeid geraakt

•      Bijzonder goed geschikt voor lichte assemblagetoepassingen in sectoren zoals de auto-
industrie, kunststoffen, textiel en afgewerkte goederen

•      Bijzonder goed geschikt voor de behoeften van logistiek en opslag
•      Palm/vingers gecoat

HYFLEX Foam 11-800   1007121  

STOCK REF TYPE MATERIAAL MATERIAAL COATING MATEN
11-800 gecoat nylon nitril foam 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

EN 388

3131

Antistatische en vloeistofafstotende handschoen met een veiligheidsmanchet.

•           De dubbele jersey voering is volledig voorzien van een zware laag nitril
•      Extra stevig model met een uitstekende schuurweerstand
•      Sterke, droge greep
•      Ideaal voor zware mechanische werkzaamheden.

HYCRON 27-805   1007185  

STOCK 
maten 9 / 10

REF TYPE MATERIAAL MATERIAAL COATING MATEN LENGTE KLEUR
27-805 volledig gecoat katoen nitril 9 / 10 / 11 250-260 mm blauw

EN 388

4221

•           Voering in nylon-spandex van 15 steken per inch
•      Palm gecoat
•      Tricot manchet

HYFLEX 11-840   1025319  
Enorm slijtvaste FORTIX™ nitrilschuimcoating op een voering in nylon-spandex.

STOCK 
maten 8 / 9 / 10

REF TYPE MATERIAAL COATING MATEN LENGTE KLEUR
11-840 gecoat nitril 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 200-275 mm grijs en zwart

EN 388

4231
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Ansell snij- en prikbestendige handschoenen

Siliconenvrije PU-coating

Extra greep

Ademende handrug

De nieuwe INTERCEPT™ vezels voor snijweerstand werden getest om de normen in de 
sector te halen of zelfs te overtreffen. Deze door Ansell zelf ontwikkelde technologie biedt 
ongeëvenaarde snijbescherming en meer comfort en beweeglijkheid.

Gecoate palm:
•           Meer greep
•           Verlengt de levensduur van de handschoen bij schurende toepassingen
•           Laat de handrug ademen
Siliconenvrije PU-coating:
•           Verstoort het proces van gelakte metalen onderdelen niet
•           De grijze coating camoufleert vuil als er wordt gewerkt in vervuilende omgevingen

REF TYPE MATERIAAL COATING MATEN KLEUR
11-724 gecoat siliconenvrije PU 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 wit/grijs

EN 388

4342

HYFLEX 11-724   1032221  
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De nieuwe INTERCEPT™ vezel biedt ongeëvenaarde snijbescherming en 
meer comfort, met veel beweeglijkheid. De voering is ook gemaakt met 
de ZONZ™ Comfort Fit-technologie voor een betere pasvorm, grotere 
beweeglijkheid en minder snel vermoeide handen.

Volledige nitril coating met FORTIX-samenstelling:
•           Biedt een grotere schuurweerstand en een betere greep
•      Langere levenduur van de handschoen
•      Biedt meer comfort bij sterk slijtende toepassingen
•           Siliconenvrij
•           De kleuren camoufleren vuil zodat de handschoen 

langer kan gedragen worden

HYFLEX 11-539   1032522  

REF TYPE MATERIAAL COATING MATEN KLEUR
11-539 gecoat volledig nitril / siliconenvrij 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 grijs

EN 388

4342

De nieuwe INTERCEPT™ vezel biedt ongeëvenaarde snijbescherming en meer comfort, met 
veel beweeglijkheid. De voering is ook gemaakt met de ZONZ™ Comfort Fit-technologie 
voor een betere pasvorm, grotere beweeglijkheid en minder snel vermoeide handen.

Nitril 3/4 coating met FORTIX-samenstelling:
•           Biedt een grotere schuurweerstand en een betere greep
•      Langere levenduur van de handschoen
•      Biedt meer comfort bij sterk slijtende toepassingen
•           Siliconenvrij
•           De kleuren camoufleren vuil zodat de handschoen langer kan gedragen worden

HYFLEX 11-537   1032521  

REF TYPE MATERIAAL COATING MATEN KLEUR
11-537 gecoat nitril 3/4 / siliconenvrij 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 grijs/zwart

EN 388

4342

De nieuwe INTERCEPT™ vezel biedt ongeëvenaarde snijbescherming en 
meer comfort en beweeglijkheid.

Gecoate palm:
•           Meer greep
•      Verlengt de levensduur van de handschoen bij schurende toepassingen
•      Laat de handrug ademen
Siliconenvrije PU-coating:
•           Verstoort het proces van gelakte metalen onderdelen niet
•           De grijze coating camoufleert vuil als er wordt gewerkt in 

vervuilende omgevingen

HYFLEX 11-735   1030979  

EN 388

4543

STOCK 
maten 9 / 10 / 11

REF TYPE MATERIAAL COATING MATEN KLEUR
11-735 gecoat siliconenvrije PU 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 wit/zwart

Siliconenvrije nitril-coating
Betere greep
Grotere schuurweerstand
Langere levensduur

Voering ZONZTM Comfort Fit-technologie 
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Ansell
vloeistofdichte en chemisch bestendige handschoenen 
Als men spreekt over vloeistofdichte handschoenen dan dienen deze waterdicht te zijn en kunnen ze afhankelijk van het type, tevens 
een bescherming bieden tegen bepaalde chemicaliën. Chemische risico’s vormen zeker en vast een ernstige bedreiging tijdens bepaalde 
werkzaamheden en dient men hiervoor steeds chemisch bestendige handschoenen te dragen. Het is van zeer groot belang steeds een 
bijhorende permeatietabel te gebruiken om de geschiktheid van toepassing na te gaan.

Elk materiaal heeft zijn voor- en nadelen. Deze eigenschappen kunnen van nut zijn bij een eerste selectie van de juiste handschoenen. 

Voordat chemisch bestendige handschoenen worden ingezet, dient u eerst de daadwerkelijke permeatie gegevens te controleren. Bij de 
keuze van de handschoenen moet rekening gehouden worden met de grondstof waaruit ze vervaardigd zijn. Die bepaalt immers tegen welke 
chemische producten de handschoen bescherming biedt.

Extra dunne blauwe latex handschoenen met uitstekende gevoeligheid. 
Speciaal behandeld om de kans op allergische reacties te verminderen.

•    Vloeistofdichte handschoen
•    Gevlokt, met profiel
•    Visschub

VERSATOUCH  87-195   1007522  

STOCK REF TYPE MATERIAAL MATEN LENGTE DIKTE KLEUR
87-195 poedervrij gevlokt en gehalogeniseerd  6,5-7 / 7,5-8 / 8,5-9 / 9,5-10 305 mm 0,35 mm blauw

Stevige handschoenen in 100% nitril met gerolde boord. 
Licht gepoederd en volledig vrij van was, siliconen of weekmakers. 
Touch N Tuff biedt 3 x meer perforatieweerstand dan vinyl en natuurlatex.

•    Vloeistofdichte handschoen
•    Voedingsgekeurd
•   Eenmalig gebruik
•    Vingertoppen met reliëf voor extra grip

TOUCHNTUFF 92-500 100st/disp   1007710  

STOCK REF TYPE MATERIAAL MATEN LENGTE DIKTE KLEUR
92-500 gepoederd nitril 6,5-7 (S) / 7,5-8 (M) / 8,5-9 (L) / 9,5-10 (XL) 240 mm 0,12 mm groen

EN 374 EN 374

0493

Stevige handschoenen in 100% nitril met gerolde boord. 
Volledig poedervrij en vrij van natuurrubber, was, siliconen of weekmakers. 
Touch N Tuff biedt 3 x meer perforatieweerstand dan vinyl en natuurlatex.

•    Vloeistofdichte handschoen
•    Voedingsgekeurd
•    Eenmalig gebruik
•    Vingertoppen met reliëf voor extra grip

STOCK REF TYPE MATERIAAL MATEN LENGTE DIKTE KLEUR
92-600 poedervrij nitril 6,5-7 (S) / 7,5-8 (M) / 8,5-9 (L) / 9,5-10 (XL) 240 mm 0,12 mm blauw

EN 374 EN 374

0493

TOUCHNTUFF 92-600 100st/disp   1007711  
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Stevige handschoenen in 100% nitril met gerolde boord. 
Volledig poedervrij en vrij van natuurrubber, was, siliconen of weekmakers. 
Touch N Tuff biedt 3 x meer perforatieweerstand dan vinyl en natuurlatex.

•    Vloeistofdichte handschoen
•    Voedingsgekeurd
•   Eenmalig gebruik
•   Vingertoppen met reliëf voor extra grip

TOUCHNTUFF 92-670 100st/disp   1007712  

REF TYPE MATERIAAL MATEN LENGTE DIKTE KLEUR
92-670 poedervrij nitril 6,5-7 (S) / 7,5-8 (M) / 8,5-9 (L) / 9,5-10 (XL) 240 mm 0,12 mm blauw

EN 374 EN 374

0493

Stevige handschoenen voor beperkt gebruik in 100% zwarte nitril met gerolde boord. 

•    Vloeistofdichte handschoen
•    Voedingsgekeurd
•   Eenmalig gebruik
•    Met Ansell griptechnologie voor zeer goede grip

TOUCHNTUFF 93-250 100st/disp   1028924  

REF TYPE MATERIAAL MATEN LENGTE DIKTE KLEUR
93-250 poedervrij nitril 5,5-6 (XS) / 6,5-7 (S) / 7,5-8 (M) 

8,5-9 (L) / 9,5-10 (XL)
240 mm 0,12 mm zwart

100% zwarte nitril

Ansell griptechnologie
voor zeer goede grip

Opgerolde boord
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Stevige handschoenen in 100% oranje nitril met gerolde boord.

•    Vloeistofdichte handschoen
•   Eenmalig gebruik
•   Poedervrij

MICROFLEX 93-856 100st/disp   1029828  

REF TYPE MATERIAAL MATEN LENGTE DIKTE KLEUR

93-856 poedervrij nitril 6,5-7 (S) / 7,5-8 (M) 
8,5-9 (L) / 9,5-10 (XL) 270 mm 0,13 mm oranje

Gevlokte nitrilhandschoenen met zandkorrelreliëf 

SOLVEX 37-675   1007583

STOCK REF TYPE MATERIAAL MATEN LENGTE DIKTE KLEUR
37-675 gevlokt nitril 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 330 mm 0,38 mm groen

JKL

EN 374EN 388

4101

0493

•     Chemische handschoen
•     Goede grip en vingergevoeligheid bij behandeling van natte voorwerpen
•     Goede bescherming tegen alle veelgebruikte oplosmiddelen
•     Bestand tegen scheuren en perforaties

Hoogwaardige rode nitrilhandschoen, 38 cm lang en 0,425 mm dik. 
Solvex biedt een superieure weerstand bij bijzonder gevaarlijke toepassingen in de chemie.

•     Chemische handschoen
•     Geschikt voor de chemie, de petroleum- en verfindustrie
•     Geschikt voor vervoer en behandeling van gevaarlijke, 

agressieve stoffen
•     Omgekeerde ruit

STOCK 
maten 8 / 9 / 10 / 11

REF TYPE MATERIAAL MATEN LENGTE DIKTE KLEUR
37-900 gevlokt nitril 7 / 8 / 9 / 10 / 11 380 mm 0,425 mm rood

EN 388

4102

EN 374

AKL

0086

SOLVEX 37-900   1007585  

Kaphandschoen met gerimpelde rubbercoating op een interlock voering.

•     Goede snijweerstand
•     Zeer goede greep op droge én natte of gladde oppervlakken
•     Ideaal bij werkzaamheden met glas, dakpannen, keramiek, tinnen borden, 

gladde kunststof...

GLADIATOR 16-650   1007218  

STOCK 
maten 9 / 10

REF TYPE MATERIAAL MATERIAAL COATING MATEN LENGTE KLEUR
16-650 volledig gecoat katoen latex 7 / 8 / 9 / 10 310 mm groen

EN 388

4241

0493

EN 374EN 407

X2XXXX
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EN 388

4121

0086

EN 374

JKL

Gevoerde vingergevoelige kaphandschoenen uit nitril met een gripcoating volgens 
de nieuwe Grip Technology.

ALPHATEC 58-128   1032196  

REF MATERIAAL MATEN LENGTE KLEUR
58-128 nitril 7 / 8 / 9 / 10 / 11 280 mm groen en grijs

•     Zeer goede fysieke eigenschappen
•     Goede grip, zelfs in omstandigheden met olie- en vocht/water
•     Bovenaan afgewerkt met rechte boord

Gevoerde kaphandschoenen uit nitril met een gripcoating 
volgens de nieuwe Grip Technology.

ALPHATEC 58-530   1015344  

REF TYPE MATERIAAL MATEN LENGTE KLEUR
58-530 volledig gecoat nitrilrubber 8 / 9 / 10 305 mm groen en grijs

•     Chemische kaphandschoen
•     Binnen- en buitenlaag uit nitrilrubber
•     Zeer goede fysieke eigenschappen en goede grip, 

zelfs in omstandigheden met olie- en vocht/water
•     Bovenaan afgewerkt met rechte boord
•     Voering uit naadloos gebreid zwart acryl
•     Goede chemische weerstand tegen vetten, 

oliën en koolwaterstoffen
EN 388

4121

0086

EN 374

JKL

EN 388

4121

0086

EN 374

JKL

Naadloze vloeistofdichte nylon handschoen met dunne dubbelwandige nitrilcoating

ALPHATEC 58-270   1015117  

REF TYPE MATERIAAL MATEN LENGTE KLEUR
58-270 knitwrist nitril 7 / 8 / 9 / 10 / 11 300 mm groen en grijs

•     Chemische kaphandschoen
•     Goede vingergevoeligheid
•     Goede grip
•     Elasticiteit door de voering

Gripcoating: nieuwe Grip Technology
Goede grip zelfs op olie en vocht/water
Binnen- en buitenlaag nitrilrubber

Voering uit naadloos gebreid zwart acryl
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Handschoenen met coating in polivinylalcohol, op gebreide katoenen voering.

P.V.A. 15-554   1007691

STOCK REF TYPE MATERIAAL MATEN LENGTE DIKTE KLEUR
15-554 volledig gecoat gelamineerd 8 / 9 330 mm 0,38 mm rood

•     Chemische handschoen
•     Voor gebruik bij behandeling van agressieve chemicaliën en sterke organische 

oplosmiddelen
•     Reageert vrijwel niet in aanraking met aromatische en chloorhoudende oplosmiddelen
•     Omwille van coating zijn de handschoenen NIET geschikt voor behandeling 

met oplosmiddelen o.b.v water
•     Katoenen voering

BCD

EN 374EN 388

3121

0493

•    Dankzij de dubbele laag blijven uw handen warm in een koude omgeving, terwijl 
het systeem toch blijft ademen

•    De ¾ nitrilcoating beschermt tegen directe wind, vloeistoffen en koude
•    De zandkorrelafwerking van het nitril garandeert een veilige grip bij tal van 

toepassingen
•    De zachte binnenlaag in acryl noppenweefsel en de nitrilcoating bieden comfort en 

beweeglijkheid
•    De handschoen past perfect door haar ergonomische vormgeving en vermindert de 

handvermoeidheid
•    De contrasterende zwarte coating op de feloranje voering zorgt voor extra 

zichtbaarheid als er weinig licht is

ACTIVE ARMOR  97-011   1026007  

REF TYPE MATERIAAL MATERIAAL COATING MATEN LENGTE DIKTE KLEUR
97-011 3/4 coating acrylic, polyester nitril 8 / 9 / 10 / 11 240-270 mm 0,35 mm zwart en oranje HI-VIZ

EN 388

4232

EN 511

01X

Ansell winter- en isolerende handschoen 
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