WARME HANDEN BLIJVEN
KOEL, DROOG EN PRODUCTIEF

DE BEHOEFTE VAN KLANTEN DIE ONS
INSPIREERDE VOOR DE ONTWIKKELING VAN DEZE TECHNOLOGIE
ATG®’s technologie wordt voortdurend ontwikkeld door
een kernteam dat marktonderzoek en marktanalyse
samenbrengt
met
de
nieuwste
technologische
ontwikkelingen. Dat vormt de basis waarop wij onze
klantenervaring blijven verbeteren door middel van
voortdurende innovatie.
Eén eis komt steeds weer naar boven in elk gesprek dat wij
voeren: comfort. Vandaag de dag zegt 97 procent van de
mensen die handschoenen dragen dat comfort hun hoogste
prioriteit is bij het kiezen van handschoenen. De voornaamste
uitdaging is zweethanden. Waarom?

De huid is ons grootste orgaan. Ze reguleert de temperatuur
van ons lichaam door middel van transpiratie (thermoregulatie).
Onze huid bevat gemiddeld 155 zweetklieren per vierkante
centimeter. Onze handen bevatten echter 83 procent meer
zweetklieren per vierkante centimeter dan de rest van ons
lichaam. Op de rug van onze handen zitten 200 zweetklieren
per vierkante centimeter terwijl er op onze handpalmen 370 per
vierkante centimeter zitten.
Dat samen met een hand in een handschoen verklaart waarom
zweethanden een aloud probleem zijn.
Tijd voor verandering? Dat vinden wij bij ATG® wel.

Find out more: www.atg-glovesolutions.com

GEINSPIREERD

We waren geïnspireerd om een oplossing te vinden en dat
bracht ons bij de ontwikkeling van AD-APT®, een technologie
die we in de legendarische MaxiFlex® hebben geïntegreerd.

TECHNOLOGIE

3 SLIMME STAPPEN

Het gepatenteerde technologische platform AIRtech® staat
garant voor 360° luchtdoorlatendheid en zorgt er samen
met het technologische platform AD-APT® voor dat uw
handen koel, droog en productief blijven, ook in lastige
werkomstandigheden.

1

REGULATIE
VOOR EEN KOELERE HANDSCHOENERVARING
De technologie AD-APT® wordt geactiveerd door de beweging van onze handen en de verhoogde temperatuur binnen
in de handschoen. Daardoor komt een verkoelend bestanddeel vrij dat uw handen droog houdt en afkoelt.

2

VENTILATIE
VOOR EEN FRISSERE HANDSCHOENERVARING
De AIRtech® technologie die gebruikt wordt in de MaxiFlex®
bekleding bestaat uit een netwerk van gestructureerde tunnels.
Deze tunnels garanderen een optimale luchtkwaliteit en temperatuur binnenin de handschoen.

3

CIRCULATIE
VOOR EEN PRODUCTIEVE HANDSCHOENERVARING
Tijdens het werken bewegen uw handen waardoor ze lucht
uit de nauwsluitende MaxiFlex® handschoen duwen via
de gepatenteerde gestructureerde tunnels in de AIRtech®
coating.
Dat zorgt voor zogenaamde 360° luchtdoorlatendheid
zodat vocht wordt afgevoerd, wat dan weer garant staat
voor een optimale luchtkwaliteit en temperatuur binnen in
de handschoen. Dat effect wordt nu nog beter dankzij de
integratie van onze nieuwe technologie AD-APT®.

HOE WERKT HET?
De methode met micro-ingekapselde bestanddelen bestaat in een proces waarbij een bepaald bestanddeel op heel
kleine schaal wordt omgeven of omhuld door een ander
bestanddeel waardoor capsules ontstaan van minder dan
één micrometer tot honderden micrometers groot.

Die membranen in de kuiltjes worden geactiveerd door
de beweging van de handen en de stijgende temperatuur
binnen in de handschoen. Die activering brengt de verkoelende bestanddelen (essentiële oliën) van de technologie
AD-APT® in contact met uw handen.

Een enorm uitvergrote microcapsule die wordt gebruikt om
de technologie AD-APT® over te brengen, ziet eruit als een
golfbal waarvan elk kuiltje een warmtegevoelig membraan
is.

De technologie AD-APT® koelt de handen af voor comfortabele werkomstandigheden, maar heeft geen invloed op het natuurlijke vermogen van het lichaam om de
eigen temperatuur te regelen via thermoregulatie.

DERMATOLOGISCH GEACCREDITEERD
In samenwerking met onze partner, de Skin Health Alliance,
zorgden wij ervoor dat ons AD-APT®-technologieplatform dermatologisch geaccrediteerd is. Deze accreditatie is een garantie dat de technologie veilig is voor de huid, dat de wetenschap
en het onderzoek achter AD-APT® solide is en dat het voldoet
aan internationale reglementeringen.

TM

WAAROM LATEN WE ONZE
HANDEN NIET HET WOORD VOEREN:
20 minuten lang bouten en moeren samenstellen.
Standaard PU-handschoen versus MaxiFlex® met AD-APT®.

„

KLANTGETUIGENIS
De reacties waren fantastisch. Punten die steeds
terugkwamen in de feedback die wij verzamelden,
waren: comfortabeler, minder zweten, dagenlange droge handen en een aangename geur.
Dit vertelden onze trouwste MaxiFlex® klanten
ons in wereldwijd uitgevoerde onderzoeken:
•
•
•
•

93 procent van de onderzochte mensen
vond het verkoelende effect aangenaam en
zei dat het natuurlijk aanvoelde
77 procent zei dat ze opmerkelijk minder
zweetten.
85 procent van de ondervraagden merkte
de geur van de technologie AD-APT® op en
vond die fris, verkwikkend en hygiënisch.
81 procent zei dat ze overwegen om
een handschoen met de AD-APT®verkoelingstechnologie te kopen.

Zonder enige informatie te krijgen nam de
meerderheid van de mensen aan dat de geur een
bijkomende hygiënische behandeling was.

„

31%

MINDER ZWETEN

UITSPLITSING VAN HET THERMISCHE BEELD
PER PIXEL
MaxiFlex® met AD-APT® heeft 67% minder warme zones
(donker en lichtrood) dan PU.
MaxiFlex® met AD-APT® heeft 307% meer koele zones
(geel, groen, cyaan en donkerblauw) dan PU.

IN VERGELIJKING
MET NORMALE
HANDSCHOENEN
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MaxiFlex met AD-APT
®

®

31 % MINDER ZWETEN

IN VERGELIJKING MET NORMALE HANDSCHOENEN
- met -

De legendarische MaxiFlex® is nu nog beter dankzij
de integratie van de nieuwe technologie AD-APT® van
ATG®.
Als u ooit al eens te kampen had met zwetende
of warme handen in uw handschoenen, dan is de
MaxiFlex® met de geïntegreerde technologie AD-APT®
iets voor u.
AD-APT® - de slimste manier om handen droog,
koel en productief te houden in een handschoen.
Verander nu!
MaxiFlex® Ultimate™
Ref-nr.
Coating
Kleur
Lengte

Find out more: www.atg-glovesolutions.com

42-874

42-844

Handpalm

Handpalm/Micro-dots

Donkergrijs/Zwart

Donkergrijs/Zwart

25 cm

25 cm

1.00 mm

1.10 mm

EN 388

4131

4131

Maten

5-12

5-12

Handpalmdikte
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MaxiFlex® werd ontworpen en ontwikkeld als een
handschoen die ademt. Ze is nu de referentie voor
nauwkeurigheid in droge omgevingen.

