proRange™

De MaxiDry® Zero™ belichaamt alle kernwaarden van het gamma MaxiDry® om vloeistoffen af
te stoten zonder aan comfort in te boeten. Die eigenschappen worden gecombineerd met ons
technologisch platform THERMtech® voor thermische weerstand aan de binnenkant dankzij een
coating die bestand is tegen temperaturen tot -30 °C*.
De MaxiDry® Zero™ is net als onze andere handschoenen dermatologisch gecertificeerd door
de Skin Health Alliance in het kader van ons HandCare™ programma. De handschoenen worden
bovendien voor het verpakken eerst nog gewassen zodat we kunnen garanderen dat ze “Fris uit
de verpakking komen”, in overeenstemming met het label van Oeko-Tex®.
MaxiDry Zero is gecertificeerd volgens de Europese voedselnormen
en voldoet aan Titel 21 Deel 177 van de CFR van de FDA.

Technologisch platform LIQUItech®
Vloeistoffen afstoten – houdt uw huid vochtvrij zodat uw handen
warm blijven. Deze technologie voorkomt ook afkoeling door de
wind bij wie buiten werkt.

Technologisch platform THERMtech®
Hoge thermische isolatie – zonder in te boeten aan flexibiliteit,
handvaardigheid, gewicht en comfort. Technologieën voor coating
en naadloos breien die thermische isolatie-eigenschappen creëren
om koude te weren.

Technologisch platform HandCare™
De Skin Health Alliance heeft een professionele
dermatologische certificering toegekend op basis
van een analyse van het wetenschappelijke dossier
dat bij dit product hoort.
Zie www.skinhealthalliance.org.
Deze handschoen wordt eerst gewassen voordat
ze wordt verpakt zodat ze proper en veilig is om te
gebruiken.
Alle ingrediënten die worden gebruikt bij de
productie en samenstelling van dit product, voldoen
aan de REACH-Verordening.
De organisatie Oeko-Tex® heeft dit product
geëvalueerd en gecertificeerd als veilig voor de huid
vanaf de eerste seconde van aanraking.

Technologisch platform ERGOtech®
Ultrazachte en uiterst flexibele coating – voor maximale
flexibiliteit, ook bij extreme koude, zodat u energie hebt om uw
handen te bewegen én warm te houden.
Zorgvuldig in elkaar gezet – de isolerende voering is vastgemaakt
op andere plaatsen dan de draai- en bewegingspunten van uw
handen, dus de knokels, zodat het comfort gemaximaliseerd wordt.

Geschikt voor contact met levensmiddelen volgens
de Europese norm EC 1935/2004 (LFGB). Mag in
contact komen met droge, vettige en olieachtige
voedingsmiddelen.
Voldoet aan Titel 21 Deel 177 van de CFR van de FDA.
Meer informatie over HandCare™ by ATG® is terug te vinden op
www.atg-glovesolutions.com.

Technologisch platform GRIPtech®
Geoptimaliseerde grip – dankzij de ultrazachte coating die garant
staat voor maximale flexibiliteit en contact met de voorwerpen waar
u mee werkt.

*verband met coating
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56-451
Volledig

Coating

Paars/zwart

Kleur
Voering

donkerblauw

Maten

7(S) - 11(XXL)
1,80 mm

Handpalmdikte
EN 388 ...

4232

EN 511 ...

111

contact met
levensmiddelen

Ja (FDA, EC1935/2004)

siliconen gratis

Ja

Gebruiksomstandigheden
Als u koude handen hebt.
Dus
•
tijdens werk in de openlucht
•
bij contact met koud water of ijs
•
in gekoelde omgevingen in de voedingsindustrie zoals
koelwagens of interne koelinstallaties

Ook verkrijgbaar voor koude omgevingen
MaxiTherm®
Handschoen voor thermische bescherming in ons
classicRange®
MaxiTherm® bestaat uit een natuurlijke latex
coating op een naadloze acryl-/polyestervoering
met een gepatenteerde antislipgrip. Ontworpen
voor algemeen werk bij vochtige of droge
toepassingen in koude omstandigheden.
verkrijgbaar in de uitvoeringen handpalm
gedompeld en 3/4de gedompeld
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