
HyFlex  CR+®

Een veelzijdige handschoen met 
een superieure snijweerstand en 
beweeglijkheid Categorie III

Gebreide en gecoate handschoenen voor algemeen gebruik
De nieuwe handschoen HyFlex  CR+ 11-501 van Ansell is ontworpen om de normen op het vlak van 
bescherming en beweeglijkheid voor handschoenen met snijweerstand aanzienlijk te verhogen. Die 
ontwikkeling is te danken aan de nieuwe Intercept Technology van Ansell. Voor het eerst biedt een 
handschoen met een dergelijke snijweerstand zoveel comfort en soepelheid. De handschoen HyFlex  
CR+ 11-501 is ook bestand tegen hitte en wegspattende smeltdeeltjes, zodat ze voor uiteenlopende 
toepassingen geschikt is. Wanneer werknemers een hoge mate van bescherming nodig hebben en 
tegelijk een optimale productiviteit moeten halen, is de handschoen HyFlex  CR+11-501 het antwoord.
Antistatisch volgens EN1149
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Aanbevolen gebruik

Manipulatie en 
assemblagetoepassingen in:

• de metallurgie

• de autonijverheid: persafdeling, 
carrosserieafdeling en 
lasafdeling

• de glasnijverheid

• de sector van de kunststoffen

Uitzonderlijk veilig en 
productief

De exclusieve Intercept-voering 
van de handschoen zorgt voor 
een maximale veiligheid en 
productiviteit. De Intercept 
Technology die Ansell en 
DuPont samen ontwikkeld 
hebben, en die exclusief door 
Ansell op de markt gebracht 
wordt, maakt gebruik van de 
nieuwe “KEVLAR  Stretch 
Armor Technology”. Die 
combineert op een 
ongeëvenaarde wijze een 
superieure snijweerstand met 
een lichte structuur en een 

uitstekende beweeglijkheid.

Een nieuw gevoel van 
comfort

De handschoen heeft zijn 
optimale pasvorm en soepelheid 
te danken aan de rekbaarheid 
van de voering en de elasticiteit 
van de coating in nitrilschuim. 
Die coating heeft een ademend 
karakter zodat de handschoen de 
hele dag comfortabel blijft.

Een goede greep en 
een hoge 
duurzaamheid

De exclusieve samenstelling van 
het nitrilschuim in de coating 
biedt een goede greep op droge 
en lichtjes geoliede voorwerpen 
zodat die veilig gemanipuleerd 
kunnen worden. De greep loopt 
door tot op de vingertoppen wat 
de kans op sneden beperkt bij de 
manipulatie van scherpe 
stukken. Dankzij de coating in 
nitrilschuim heeft de 
handschoen een 
schuurweerstand van niveau 3 

wat garant staat voor een lange 
levensduur.

Veelzijdigheid en 
betrouwbaarheid

De HyFlex  CR+ 11-501 is 
bestand tegen hitte en 
wegspattende smeltdeeltjes en 
kan daarom in verschillende 
werkstations gebruikt worden. 
Die veelzijdigheid wordt nog in 
de hand gewerkt door het 
gebruik van de Intercept 
Technology. Die technologie is 
een gezamenlijke ontwikkeling 
van twee leiders in hun 
respectieve werkgebieden - 
DuPont in de vezeltechnologie 
en Ansell in de 
handbescherming - en 
garandeert dat de handschoen 
tijdens heel haar levensduur 
haar hoge prestatieniveau 
behoudt.

Verpakking

12 paar per polyester zak, 12 
zakken per karton
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Specificaties

Referentie Beschrijving Stijl EN-maat

11-501
(Naadloos) gebreid met een coating in 

nitrilschuim op de palm
Intercept voering en tricot manchet 6, 7, 8, 9, 10
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