
HyFlex  CR®

Zeer duurzame, goed ademende 
handschoen met uitstekende 
vingergevoeligheid Categorie III

Gebreide en gecoate handschoen voor algemeen gebruik.
 De industriële handschoen Ansell HyFlex  CR 11-500 is uitstekend geschikt voor een hele reeks 
assemblagewerkzaamheden. Ze is ontworpen voor droge of licht geoliede toepassingen, waarbij de 
arbeiders lichte bescherming tegen snijden en in sommige gevallen tegen hitte of rondvliegende 
spatten gesmolten metaal nodig hebben. De duurzame HyFlex  CR 11-500 biedt optimaal comfort en 
een vaste greep. Ze is bovendien veelzijdig en garandeert optimale productiviteit en bescherming.
Antistatisch volgens EN1149
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Aanbevolen gebruik

Manipulatie van onderdelen en 
lichte 
assemblagewerkzaamheden 
waarbij een beperkte 
bescherming tegen snijden 
nodig is, voor:

• fietsen

• autonijverheid

• luchtvaart

• elektrische huishoudtoestellen

• kunststoffen: injectie of 
spuitgieten

Goede snijweerstand

De dunne voering van de 
HyFlex  CR 11-500 is gemaakt 
van Lycra  en Kevlar . In 
combinatie met de coating van 
schuimnitril haalt Kevlar  een 
gunstige snijweerstand van EN 
niveau 2. De handschoen is 
daardoor geschikt voor 
uiteenlopende toepassingen, 
zoals het manipuleren van 

kleine metalen onderdelen van 
minder dan 300 g, 
weerstandslassen, injecteren of 
spuitgieten van kunststoffen, 
installeren van kunststof 
decoratie-elementen, monteren 
van kunststof subsets in 
complexe omgevingen die gevaar 
voor snijden opleveren.

Biedt optimaal 
comfort, "ademt" 
uitstekend

De Lycra  in de voering zorgt 
voor uitstekende soepelheid en 
een voortreffelijke pasvorm. De 
coating in schuimnitril (een 
nieuwe formule) biedt extra 
elasticiteit en laat de 
handschoen over haar hele 
oppervlak ademen, zodat de 
arbeiders ze uitstekend 
verdragen.

Vaste greep en hoge 
duurzaamheid

De exclusieve coating in 

schuimnitril die de palm bedekt, 
biedt een vaste greep op droge 
en lichtjes geoliede voorwerpen 
en heeft bovendien een 
schuurweerstand van EN niveau 
3.

Ruim 
toepassingsgebied

De HyFlex  CR 11-500 
handschoen is zowel geschikt 
voor droge als lichtjes geoliede 
voorwerpen. Ze combineert een 
goede snijweerstand met veel 
vingergevoeligheid. Ze kan ook 
beschermen tegen hitte en 
rondvliegende spatten gesmolten 
metaal. Door de donkere coating 
ziet er ook na langdurig gebruik 
nog goed uit.

Verpakking

12 paar per polyesterzak, 12 
polyesterzakken per karton
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Specificaties

Referentie Beschrijving Stijl EN-maat Lengte Kleur

11-500 Gecoate palm van nitril
Kevlar® voering en tricot 

manchet
6, 7, 8, 9, 10

(6) 203mm, (7, 8) 215mm, (9) 

245mm, (10) 255 mm
Zwart

D
3231

EN388

G
X1XXXX

EN407
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