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Ulepszenie dzięki pomiarowi

Menedżerowie w przemyśle muszą znaleźć równowagę pomiędzy bezpieczeństwem 
i wydajnością pracowników a standaryzacją procesów. Guardian to unikatowe narzędzie 
menedżerskie, które pomaga Wam znaleźć optymalną równowagę między tymi priorytetami. 
Opiera się ono na dogłębnej analizie waszych stanowisk pracy, jednostek produkcyjnych 
i procesów. Dzięki wsparciu SafetyNet, wydajnemu, opatentowanemu oprogramowaniu 
fi rmy Ansell, metodologia Guardian odkrywa skryte możliwości ulepszenia, a równocześnie 
pokazuje wpływ zaleceń rekomendowanych przez Guardian. W ten sposób możecie 
podjąć właściwe decyzje przy ulepszaniu obu aspektów - bezpieczeństwa i wydajności.

Bezpieczeństwo
Nasi konsultanci ocenią wszystkie aspekty bezpieczeństwa dotyczące ochrony rąk oraz aktualnie 
stosowanych rękawic. Dzięki naszemu opatentowanemu programowi proponujemy optymalne 
rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa i akceptacji ze strony pracowników, zapewniając 
osobie podejmującej decyzje szkolenie i bieżącą ocenę. Najlepsze sposoby mogą być również 
zastosowane na pozostałych stanowiskach roboczych, w innych fabrykach czy krajach. Wyniki? 
Poprawa bezpieczeństwa, niższe koszty opieki lekarskiej i ubezpieczenia zdrowotnego oraz 
niższe straty czasu pracy.

Wydajność
Wygodne rękawice, które pasują jak druga skóra, z odpowiednią chwytnościa, mogą prowadzić 
do wyższej wydajności. W miejscu pracy nasi konsultanci mierzą wymagania aplikacji. Analizy 
wykonane przez nasz program SafetyNet pokazują, jak dotychczasowe rękawice odpowiadają 
tym wymaganiom. Potem Guardian prezentuje najlepsze rozwiązanie dla ulepszenia 
bezpieczeństwa, wygody, pewności chwytu i szybkości pracy razem z cyframi, które pokazują 
podwyższoną wydajność zalecanych rękawic w porównaniu z dotychczas stosowanymi. 
Po wdrożeniu kontynuowane jest wsparcie w formie oceny wydajności stosowanych rękawic
i przedstawianiu zaleceń odnośnie optymalizacji, przez co  zapewnione jest ciągłe 
przyspieszanie zwrotu z inwestycji.

Standaryzacja
Dziesiątki różnych produktów do ochrony rąk mogą być stosowane w waszych cyklach 
produkcyjnych. Nie muszą one dokładnie odpowiadać potrzebom pracowników lub przynosić 
optymalnego zwrotu z inwestycji. Nasi konsultanci gromadzą dane z reprezentatywnych 
stanowisk roboczych. Są one następnie analizowane przez SafetyNet, który zawiera 
najobszerniejszą w skali globalnej bazę danych dotyczącą zagadnienia ochrony rąk. Tam, 
gdzie są zidentyfi kowane braki, Gaurdian proponuje lepsze rozwiązanie poparte cyframi, 
które potwierdzają konkretne korzyści. Nasz ogólnoświatowy zasięg oznacza, że jesteśmy 
w stanie udzielać globalnie odpowiednich rozwiązań dla procesów standaryzacyjnych, redukować 
i upraszczać zapasy magazynowe oraz wykorzystywać efekt skali.

Wyniki wymierne
Sercem Guardiana jest SafetyNet: wydajne, opatentowane narzędzie softwarowe. Specjalnie 
przeszkoleni audytorzy Guardian zbierają dane o ochronie rąk z reprezentatywnych stanowisk 
pracy w fabryce. SafetyNet porównuje wymagania każdego stanowiska z wynikiem 
dotychczasowych rękawic. Unikatowe, dwuwymiarowe zobrazowanie jasno pokazuje różnicę 
pomiędzy obecnie stosowanymi rękawicami a rzeczywistymi wymaganiami. Ze swojej obszernej, 
dynamicznej bazy danych SafetyNet wybiera następnie rękawice które stworzą następnie 
program zarządzania ochroną rąk dedykowany specjalnie dla Państwa fi rmy. Ciągła aktualizacja 
baz danych zapewnia, że dobrane rozwiązania pozostają optymalnymi.

Międzynarodowe wykorzystanie
SafetyNet może zostać wykorzystany do porównywania i ujednolicenia wymagań na poziomie 
regionalnym, krajowym, kontynentalnym lub ogólnoświatowym, a audyty i sprawozdania 
mogą być przedstawione w większości światowych języków. Otwiera to unikalną przestrzeń 
dla standaryzacji procesów oraz dokonywania porównań, a także oszczędności poprzez 
wykorzystanie zjawiska ekonomii skali.

Improving by measuring

Managers in industry have to balance competing concerns around safety, productivity and 
standardisation. Guardian is a unique management tool that helps you fi nd an optimal balance 
between these priorities. It’s based on an in-depth analysis of your workstations, production 
units and processes. Supported by SafetyNet, Ansell’s powerful proprietary software tool, 
the Guardian methodology reveals hidden improvement opportunities and shows the impact 
of Guardian recommendations. With this you can make the right decisions for increasing both 
safety and productivity.

Safety
Our consultants assess all hand-related safety factors and existing glove usage. Using our 
proprietary software, we propose solutions for optimal safety and worker acceptance, providing 
key personnel with training and ongoing assessment. Best practices can also be transferred 
to other workstations, sites and countries. 	 e results? Improved safety, lower medical and 
insurance costs, and less lost time.

Productivity
Comfortable gloves fi tting like a second skin and with the correct grip can lead to higher output. 
At the worksite, our consultants measure application requirements. Analysis by our SafetyNet 
software shows how existing gloves meet these requirements. Guardian then presents the 
best solutions to increase safety, comfort, dexterity, speed and grip, along with fi gures showing 
enhanced performance compared to the former glove. After implementation, ongoing support 
tracks glove suitability and off ers optimisation advice, ensuring continual ROI improvement.

Standardisation
Dozens of diff erent hand protection products may be stocked across your operations. 	 is may 
not be serving workers’ needs or yielding the best possible ROI. Our consultants gather data 
from representative workstations. It is analysed with SafetyNet software, which contains the 
world’s largest dynamic hand protection database. Where ineffi  ciencies are identifi ed Guardian 
proposes better solutions along with fi gures confi rming concrete benefi ts. Our worldwide reach 
means we can provide global solutions with the benefi ts of standardised procedures, reduced 
and simplifi ed inventory, and economies of scale.

Measurable results
At the heart of Guardian is SafetyNet: a powerful proprietary software tool. Specially trained 
Guardian auditors collect data on hand protection from representative workstations at your site. 
	 e SafetyNet tool compares each station’s requirements to current glove performance. Unique, 
two-dimensional mapping clearly shows discrepancies between the current glove and actual 
needs. From its extensive dynamic database, SafetyNet then identifi es the gloves needed to 
build a customized glove management program for you. Afterwards, continual updating ensures 
that glove solutions remain optimal.

International
SafetyNet can be used to compare and consolidate requirements on regional, national, 
continental and global levels, with audits and reports provided in most major languages. 	 is 
opens a unique door to standardised processes and benchmarking, as well as savings through 
global economies of scale.

03_02_Rukavice_Ansell_pl.indd   21403_02_Rukavice_Ansell_pl.indd   214 23.3.2010   20:38:0523.3.2010   20:38:05



GLOVES - ANSELL

215

* see explanation on page 389

HYFLEX® A11- 435

Pierwsze na rynku rękawice z 5 stopniem odporności przed przecięciem powlekane poliuretanem 
na bazie wody. Łączą wspaniałą ochronę antyprzecięciową ze znakomitą manualnością, 
dopasowaniem do ręki oraz wygodą serii HYFLEX®. Antystatyczne zgodnie z EN1149,
 rozmiary 7-11

	 e fi rst cut resistant level 5 glove on the market made with water-based polyurethane. 	 e new 
HYFLEX® 11-435 combines outstanding cut protection, with the renowned dexterity, fi t and 
comfort of the HYFLEX® range. Anti-static as per EN1149 requirements, sizes 7 - 11

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, produkcja metali, przemysł szklarski
Applicaton: automotive/transportation, metal fabrication, glass

kod/code   kolor/colour

0113006299xxx*  szaro-czarny/grey-black

HYFLEX® A11-400, A11-401

Rękawica wielofunkcyjna z poliuretanu na bazie wody dla większej wygody (poliuretan nie 
przesiąka do podszewki), 11-400 kolor biały, 11-401 kolor czarny, rozmiary 7-11

Water-based polyurethane multi-purpose glove with enhanced comfort, 11-400 colour white, 
11-401 colour black, sizes 7 - 11

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, produkcja metali, przemysł budowlany
Applicaton: automotive/transportation, metal fabrication, building & construction

kod/code   kolor/colour

0108004399xxx* - 11-400  biały/white
0108003999xxx* - 11-401  czarny/black

4542

STD® A01-114 HYFLEX®LITE A11-600

Impregnowane winylowe powlekanie na super elastycznej podszewce dzianej, przyjemne, 
elastycznie dopasowane, doskonała wygoda i chwytność, podszewka 100% bawełna, 
i impregnowane powlekanie zapewnia utrzymanie rąk suchymi, przewyższające rękawice 
bawełniane pod względem pewności chwytu i odporności mechanicznej, rozmiary 7-10 wł. 7,5

Vinyl impregnated coating on a super fl exible interlock knit liner, snug, stretchy fi t gives excellent 
comfort and dexterity, pure cotton liner and impregnated coating keeps busy hands cool, 
preferred to cotton for non-slip grip and mechanical resistant, sizes 7 - 10 incl. 7,5

Bezszwowa dzianina nylonowa, dłoń i palce powlekane poliuretanem, elastyczny mankiet, 
przeznaczone do lekkich i delikatnych aplikacji w środowisku suchym, kolor biały, rozmiary 6-10

Seamless nylon knit, polyurethane coated palm an fi ngers, elastic wrist, designed for light
and delicate applications in dry environments, white colour, sizes 6-10

Zastosowanie: produkcja metali
Applicaton: metal fabrication

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, produkcja metali
Applicaton: automotive/transportation, metal fabrication

kod/code   kolor/colour

0105002499xxx*  brązowy/brown
kod/code   kolor/colour

0108001799xxx*  biało-zielony/white-green
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HYFLEX® A11-624

Bezszwowa dzianina z zawartością włókien SPANDEX i włókien DYNEEMA®, dłoń i palce 
powlekane poliuretanem, elastyczny mankiet, ochrona przed przecięciem i obtarciem, 
przeznaczone do stosowania w środowisku suchym i lekko zaolejonym, rozmiary 7-10

Seamles knit, SPADNEX a DYNEEMA® yarns, polyurethane coated palm and fi ngers, elastic 
wrist, good protection from cuts and abrasions  , for dry or slightly oily application, sizes 7 - 10

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł chemiczny, produkcja metali, 
przemysł szklarski, rolnictwo/winiarstwo
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fabrication, glass, agriculture/viticulture

kod/code   kolor/colour

0113001499xxx*  czarno-biały/black-white

HYFLEX® Ultra Lite A11-618

Bezszwowe rękawice nylonowe powlekane poliuretanem, najlżejsze spośród wszystkich 
dostępnych na rynku rękawic powlekanych. Są o 20% lżejsze, aniżeli ich najbliższy poliuretano/
nylonowy konkurent. Grubość 0,8 mm, rozmiary 7-10

Seamless polyurethane coated nylon gloves, the most light weight coated gloves on the market. 
	 e are lighter for 20% than other polyurethane coated gloves. 	 ickness 0,8 mm, sizes 7 - 10

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, produkcja metali, elektronika
Applicaton: automotive/transportation, metal fabrication, electronics

kod/code   kolor/colour

0108001999xxx*  niebiesko-czarny/blue-black

HYFLEX® FOAM A11-800, A11-801HYFLEX® A11-630

Bezszwowa dzianina nylonowa, dłoń i palce powlekane szarym mikroporowatym nitrylem, 
elastyczny mankiet, antystatyczne (EN 1149/2), przeznaczone do stosowania w środowisku 
suchym i lekko zaolejonym, odpowiednie do lekkiego montażu w przemyśle, 11-801 kolor czarny, 
rozmiary 6-10

Seamless nylon knit, grey microporous nitril layered palm and fi ngers, elastic wrist, antistatic 
(EN 1149/2), for dry or slightly oily applications, to light assembly applications in industries, 
11-801 colour black, sizes 6 - 10

Bezszwowa dzianina z zawartością włókna Dyneema, dłoń i palce powlekane poliuretanem, 
elastyczny mankiet, przeznaczone do stosowania w środowisku suchym i lekko zaolejonym, 
ochrona przed przecięciem, rozmiary 7-11

Seamles knit, Dyneema yarns, polyurethane coated palm and fi ngers, elastic wrist, designed for 
use in dry, as well as slightly oily environments, with superior cut resistant, sizes 7 - 11

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł chemiczny, produkcja metali, 
przemysł szklarski, rolnictwo/winiarstwo, budownictwo
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fabrication, glass, agriculture/viticulture, 
building & construction

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł chemiczny, produkcja metali, 
przemysł szklarski, rolnictwo/winiarstwo
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fabrication, glass, agriculture/viticulture

kod/code   kolor/colour

0108002099xxx*  biało-szary/white-grey
0108002199xxx*  szaro-czarny/grey-black

kod/code   kolor/colour

0113001899xxx*  szary/grey
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SENSI LITE® A48-100, A48-101, 
A48-105

Bezszwowa dzianina nylonowa, dłoń i palce powlekane poliuretanem, elastyczny mankiet, 
przeznaczone do prostych aplikacji, odporność na otarcia, rozmiary 6-10

Seamles nylon gloves, polyurethane coated palm and fi ngers, elastic knitwrist, designed for light 
applications, abrasion resistant, sizes 6 - 10

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, elektronika
Applicaton: automotive/transportation, electronics

kod/code   kolor/colour

0108002660xxx* - 48-101  czarny/black
0108002580xxx* - 48-100  biały/white
0108002780xxx* - 48-105  biały/white

GLADIATOR® A16-500

Szyta dzianina bawełniana, dłoń i palce powlekane kauczukiem, antypoślizgowe wykończenie 
powierzchni, dziany mankiet, rozmiary 7-10

Sewn cotton interlock, rubber dipped palm and fi ngers, open back, crinkle fi nish, knitted wrist, 
sizes 7 - 10

Zastosowanie: przemysł chemiczny, produkcja metali, rolnictwo/winiarstwo, budownictwo
Applicaton: chemical, metal fabrication, agriculture/viticulture, building & construction

kod/code   kolor/colour

0107002099xxx*  zielono-biały/green-white

HYFLEX® A11-627 HYFLEX® GRIP A11-920

Bezszwowa dzianina z zawartością włókna SPANDEX i włókien DYNEEMA®, dłoń i palce 
powlekane poliuretanem, elastyczny mankiet, ochrona przed przecięciem, rozmiary 6-10

Seamles knit, SPADNEX a DYNEEMA® yarns, polyurethane coated palm and fi ngers, elastic 
wrist,   superior cut resistant, sizes 6 - 10

Bezszwowa dzianina nylonowa, dłoń i palce powlekane nitrylem o wysokim stopniu odporności 
na oleje i doskonałym chwytem, przeznaczone do montażu małych i średnich elementów 
pokrytych olejem, technologia Ansell Grip TechnologzTM, rozmiary 6-10

Seamless nylon knit, non porous nitril layered palm and fi ngers, excelent grip and protecting 
of oil contamination, Designed with patented Ansell Grip Technology™, sizes 6 - 10

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł chemiczny, produkcja metali, 
przemysł szklarski, rolnictwo/winiarstwo
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fabrication, glass, agriculture/viticulture

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, produkcja metali, budownictwo
Applicaton: automotive/transportation, metal fabrication, building & construction

kod/code   kolor/colour

0113001699xxx*  szary/grey
kod/code   kolor/colour

0108002399xxx*  niebieski/blue
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STRINGKNITS™ A76-200

Lekkie, elastyczne rękawice z włóknem nylonowym i obróbką powierzchniową. Nie pozostawiają 
odcisków na produktach. Można nosić samodzielnie lub jako wkładkę. Bez szwów, które 
podrażniają lub mogą skracać okres użytkowania rękawicy. Doskonała jakość ochrony produktu. 
100% bawełna, włókno nylonowe w rękawicy, rozmiary 7-9

Light, stretchy gloves with stretch nylon yarn and fi nishes. Can be worn on their own or as liners.
No seams to chafe or split. Good value product protection. 100% pure cotton, stretch nylon, 
sizes 7-9.

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł chemiczny, produkcja metali, 
przemysł szklarski, budownictwo
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fabrication, glass, building & 
construction

kod/code   kolor/colour

0104001799xxx*  biały/white

NITRA SAFE® FOAM 
A28-330

Asortyment rękawic ochronnych Ansell NitraSafe® łączy wyjątkową ochronę wzmocnionego wykonania
z materiału Kevlar® z doskonałym chytem i elastycznością dzięki rozwiniętej technologii powleczenia 
nitrylem. Model NitraSafe® znajduje zastosowanie w pracach związanych z operowaniem ciężkimi, 
zaolejonymi elementami metalowymi, podczas gdy NitraSafe® Foam łączy właściwości pewnego chwytu 
z wygodą. Oba modele w połączeniu z mankietem NitragoldTM oferują doskonałą ochronę mechaniczną 
przed przecięciem i obtarciem. Antystatyczne zgodnie z EN1149, rozmiary 9-10
Ansell’s NitraSafe® range of protective gloves combines the outstanding protection of Kevlar®-reinforced 
construction with the grip and fl exibility of Ansell’s advanced nitrile coating technology. 	 e NitraSafe® 
range stands for safe handling of oily heavy metal parts, while the NitraSafe® Foam combines good grip 
and comfort. Both gloves, possibly in combination with the NitraGold™ cuff , off er outstanding mechanical 
protection against cuts and abrasion. Choose NitraSafe® to support your workers’ safety and productivity, 
antistatic according to EN1149,  sizes 9 - 10

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, elektronika
Applicaton: automotive/transportation, electronics

kod/code   kolor/colour

0112000399xxx*  brązowy/brown

HYNIT® A32-105

Szyta dzianina bawełniana laminowana nitrylem, bez mankietu, zszywany grzbiet, odporność 
na przekłucie i otarcie z niewiarygodną elastycznością, rozmiary 7-10 (wł. 7,5)

Sewn cotton interlock laminated by nitril, no cuff , seamed back, resistant to puncture and 
abrasion with remarkable fl exibility, sizes 7 - 10 (incl. 7,5)

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł chemiczny, produkcja metali, 
przemysł szklarski, budownictwo
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fabrication, glass, building & 
construction

kod/code   kolor/colour

0105002599xxx*  niebieski/blue

HYNIT® A32-125

Szyta dzianina bawełniana laminowana nitrylem, perforowany grzbiet, bez mankietu, zszywany 
grzbiet, odporność na przekłucie i otarcie z niewiarygodną elastycznością, rozmiary 7-10 (wł. 7,5)

Sewn coton interlock laminated by nitril, perforated back, no cuff , seamed back, resistant 
to puncture and abrasion with remarkable fl exibility, sizes 7 - 10 (incl. 7,5)

x1xx4x

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł chemiczny, produkcja metali, 
przemysł szklarski, budownictwo
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fabrication, glass, building & 
construction

kod/code   kolor/colour

0105002699xxx*  niebieski/blue
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HYCRON® A27-607

Szyta dzianina bawełniana, powlekana w ¾ nitrylem, sztywny mankiet, przeznaczone do pracy 
z materiałami ścieralnymi, np. odlewy, kute żelazo i cegły, rozmiary 8-10

Sewn cotton interlock, nitril dipped, opened back, stiff  cuff , designed for handling abrasive 
materials such as castings, wrought iron and brick, sizes 8 - 10

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł chemiczny, produkcja metali, 
przemysł szklarski, budownictwo
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fbrication, glass, building & construction

kod/code   kolor/colour

0107002399xxx*  granatowo-biały/dark blue-white

HYCRON® A27-600

Szyta dzianina bawełniana, powlekana w całości nitrylem, elastyczny mankiet na nadgarstku, 
przeznaczone do pracy z materiałami ścieralnymi, np. odlewy, kute żelazo i cegły, rozmiary 8-10

Sewn cotton interlock, nitril dipped, knitted wrist, designed for handling abrasive materials such 
as castings, wrought iron and brick, sizes 8 - 10

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł chemiczny, produkcja metali, 
przemysł szklarski, budownictwo
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fbrication, glass, building & construction

kod/code   kolor/colour

0107002199xxx*  granatowy/dark blue

HYNIT® A32-815 HYCRON® A27-602

Szyta dzianina bawełniana powlekana nitrylem, grzbiet z bawełnianego materiału siatkowego, 
gumka w nadgarstku, odporność na przekłucie i obtarcie z niewiarygodną elastycznością, 
rozmiary 7-10 (wł. 7,5)

Sewn cotton interlock coated with nitril, bobbinet back, rubber band in the wrist, resistant 
to puncture and abrasion with remarkable fl exibility, sizes 7 - 10 (incl. 7,5)

Szyta dzianina bawełniana powlekana w ¾ nitrylem, elastyczny mankiet na nadgarstku, 
przeznaczone do pracy z materiałami ścieralnymi, np. odlewy, kute żelazo i cegły, rozmiary 8-10 

Sewn cotton interlock, nitril dipped, opened back, knitted wrist, designed for handling abrasive 
materials such as castings, wrought iron and brick, sizes 8 - 10

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł chemiczny, produkcja metali, 
przemysł szklarski, budownictwo
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fabrication, glass, building & 
construction

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł chemiczny, produkcja metali, 
przemysł szklarski, budownictwo
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fbrication, glass, building & construction

kod/code   kolor/colour

0105002899xxx*  niebiesko-biały/blue-white
kod/code   kolor/colour

0107002299xxx*  granatowo-biały/dark blue-white
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HYCRON® A27-805

Szyta dzianina bawełniana, powlekana w całości nitrylem, sztywny mankiet, przeznaczone 
do pracy z materiałami ścieralnymi, np. odlewy, kute żelazo i cegły, rozmiary 9-10

Sewn cotton interlock, nitril dipped, stiff  cuff , designed for handling abrasive materials such as 
castings, wrought iron and bricks, sizes 9 - 10

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł chemiczny, produkcja metali, 
przemysł szklarski, budownictwo
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fbrication, glass, building & construction

kod/code   kolor/colour

0107002499xxx*  granatowo-biały/dark blue-white

HYCRON® A27-810

Szyta dzianina bawełniana, powlekana w całości nitrylem, 10 cm sztywny mankiet, przeznaczone 
do pracy z materiałami ścieralnymi, np. odlewy, kute żelazo i cegły, rozmiar 10

Sewn cotton interlock, nitril dipped, 10 cm stiff  cuff , designed for handling abrasive materials 
such as castings, wrought iron and bricks, sizes 10

EASY FLEX® A47-200

Bardzo lekkie i elastyczne rękawice, lekkie powlekanie nitrylem, nitryl o ulepszonym suchym 
przyleganiu do bawełny, chroniące przed niewielkimi ilościami oleju i brudem, powleczenie 
tylko na palcach i dłoni, delikatna dzianina z oddychającej bawełny, odporny na zwykłe ryzyka 
przetarcia, przecięcia, rozerwania i przekłucia. Rozmiary 7-10

Extremely light and fl exible glove, light weight coating of nitrile, nitrile has superior dry grip 
to cotton, nitrile repels oil and grease, coating only on fi ngers and palm, soft breathable cotton, 
to resist minor snags, puncture, cut and abrasion, sizes 7 - 10

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł chemiczny, produkcja metali, 
przemysł szklarski, budownictwo
Applicaton: automotive/transportation, metal fabrication, agriculture/viticulture, building & 
construction

kod/code   kolor/colour

0107002899xxx*  zielono-biały/green-white

HYLITE® A47-400

Szyta dzianina bawełniana, powlekana w 3/4 nitrylem, elastyczny mankiet, antystatyczne, 
doskonałe połączenie elastyczności, odporności mechanicznej i ochrony przed zaolejonymi 
elementami, rozmiary 7-10

Sewn cotton interlock, nitril dipped, opened back, knit wrist, antistatic, provides an excellent 
combination of fl exibility, mechanical resistant and oil repellency, sizes 7 - 10

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł chemiczny, produkcja metali, 
przemysł szklarski, budownictwo
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fbrication, glass, building & construction

kod/code   kolor/colour

0107002599100  granatowo-biały/dark blue-white

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł chemiczny, produkcja metali, 
przemysł szklarski, budownictwo
Applicaton: automotive/transportation, metal fabrication, agriculture/viticulture, building & 
construction

kod/code   kolor/colour

0107002999xxx*  granatowo-biały/dark blue-white
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VANTAGE® LEATHER PALM 
A70-765, A70-766

Z wyjątkową ochroną przed przedarciem i przekłuciem ta seria rękawic zapewnia doskonały 
chwyt  nawet w środowiskach zaolejonych dzięki warstwie najlepszej skóry w części dłonicowej. 
Wersja 70-766 ma dłuższy mankiet dla dodatkowej ochrony. Rozmiary 8-11

With outstanding protection against sharp snags and punctures, these models provide superior 
grip even in oily environments due to premium leather in the palm. 	 e 70-766 version has 
a longer sleeve for additional protection. Sizes 8 - 11

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, produkcja metali
Applicaton: automotive/transportation, metal fabrication

kod/code   kolor/colour

0113006199xxx* - 70-765  zielony/green
0113005099xxx* - 70-766  szary/grey

HYD-TUF® A52-547

Dłoń i palce szyte z bawełnianej dzianiny powlekanej brązowym nitrylem, grzbiet z bawełny
w paski, pełna podszewka, sztywny mankiet ochronny, elastyczne, wygodne, bardziej 
wytrzymałe, rozmiary 9-10

Palm and fi ngers sewn from nitril laminated cotton interlock, striped cotton back, full lining, stiff  
safety cuff , more fl exible, more comfortable, far more hard-wearing, sizes 9 - 10

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł chemiczny, produkcja metali, 
przemysł szklarski, rolnictwo/winiarstwo, budownictwo
Applicaton: automotive/transportation, metal fabrication, agriculture/viticulture, 
building & construction

kod/code   kolor/colour

0105003099xxx*  brązowy/brown

VIBRAGUARD® A07-111 VIBRAGUARD® A07-112

Szyta dzianina bawełniana laminowana nitrylem, specjalna wkładka żelowa w części dłonicowej, 
bez koniuszków palców, do ochrony przed wibracjami, podszewka bawełniana, rzep na 
nadgarstku, rozmiary 8-10

Sewn cotton interlock laminated with nitril, a special gel layer in palm and with no fi nger tips 
to protect against vibration, cotton lining, velcro in the wrist, sizes 8 - 10

Szyta dzianina bawełniana laminowana nitrylem, specjalna wkładka żelowa w części dłonicowej i 
na palcach do ochrony przed wibracjami, podszewka bawełniana, rzep na nadgarstku, 
rozmiary 8-10

Sewn cotton interlock laminated with nitril, a special gel layer in palm and fi ngers to protect 
against vibration, cotton lining, velcro in the wrist, sizes 8 - 10

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, budownictwo
Applicaton: automotive/transportation, building & construction

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, budownictwo
Applicaton: automotive/transportation, building & construction

kod/code   kolor/colour

0120000899xxx*  biało-niebieski/white-blue
kod/code   kolor/colour

0120000199xxx*  niebieski/blue

x1xxx*x44433111
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VANTAGE® A70-860 

Wysoki poziom ochrony przed przecięciem - stopień 5 i obtarciem wraz z udoskonalonymi 
włóknami, które zapewniają uczucie chłodu. Przeznaczone do pracy w środowisku lekko 
zaolejonym, gdzie nie występuje ryzyko kontaktu z gorącymi elementami oraz rozpryskami 
metalu. Rozmiary 8-11
A high level of protection from cuts, level 5 and abrasion with advanced yarns that also provide 
a cool feeling. Designed for moderately oily environments where heat and molten metal splashes 
are not a concern. Sizes 8 - 11

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, produkcja metali
Applicaton: automotive / transportation, metal fabrication

kod/code   kolor/colour

0113006099xxx*  niebieski/blue

POWERFLEX® A80-100

Bezszwowa dzianina poliester/bawełna, dłoń i palce powlekane lateksem, specjalne wykończenie 
antypoślizgowe, kolor zielony, rozmiary 8-10

Seamless polyester / cotton knit, latex dipped palm and fi ngers, crinkle fi nish, green colour, 
sizes 8 - 10

POWERFLEX® A80-602

Uniwersalne dziane, powlekane rękawice zapewniające bezpieczną pracę ze szkłem, metalami 
i tworzywami sztucznymi, odporność na przecięcie, wysoka ogólna odporność mechaniczna, zapewniają 
znakomity chwyt zarówno w środowisku mokrym jak i suchym, kolor zielony, rozmiary 9-10

General purpose knitted and dipped glove, is the practical answer to the safe handling of glass, 
metal and plastics, cut resistance and robust overall mechanical performance, in both wet and 
dry conditions grips superbly. Sizes 9 - 10

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł chemiczny, produkcja metali, 
rolnictwo/winiarstwo, budownictwo
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fabrication, glass, building & 
construction

kod/code   kolor/colour

0113004299xxx*  niebiesko-żółty/blue-yellow

SAFEKNIT® Guard Sleeves 
A59-416, A59-417

Zarękawek dla spawaczy z materiału Tuff  WeldR 59-416 z wewnętrzną warstwą bawełnianą, 
odporny na iskry i rozpryski metalu. Zarękawek 59-417 - znakomita ochrona przed przecięciem, 
przekłuciem, wysoki komfort dla pracownika dzięki wewnętrznej warstwie bawełnianej. 
Zarękawek 59-416 - długość 66 cm, zarękawek 59-417 - długość 55 cm

Welder sleeve made from Tuff  WeldR with internal cotton layer, protection against sparks and 
molten particles, sleeves 59-417 - an extreme protection againts cut and pncture, high comfort. 
Sleeves 59-416 - length 66 cm, 59-417 - length 55 cm

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł chemiczny, produkcja metali, 
przemysł szklarski, budownictwo
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fabrication, glass, building & construction

kod/code   kolor/colour

0118000575866 - 66cm  brązowy/brown
0118000670853 - 55cm  żółty/yellow

Zastosowanie: rolnictwo/winiarstwo, budownictwo
Applicaton: agriculture/viticulture, building & construction

kod/code   kolor/colour

0108002899xxx*  zielono-żółty/green-yellow

x2xxx*x x1312x3444 1322

354x x2xxx*x2242
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SAFEKNIT® GP A72-065

Bezszwowa dzianina z materiały Spectra®, średnio ciężkie, PCV kropki po obu stronach, wysoka 
odporność na przecięcie - poziom 5, rozmiary 7-10

Seamless knit, Spectra® yarn, medium weight, PVC dots on both sides, high blade cut resistant 
Nr. 5, sizes 7 - 10

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł chemiczny, produkcja metali, 
przemysł szklarski, rolnictwo/winiarstwo, budownictwo
Applicaton: automotive/transportation,  chemical, metal fabrication, glass, agriculture/
viticulture, building & construction

kod/code   kolor/colour

0113003799xxx*  szaro-niebieski/grey-blue

NEPTUNE® KEVLAR® SLEEVES 
A70-110, A70-114, A70-122

Bezszwowe zarękawki z materiału Kevlar®, odporność na przecięcie. Dostarczane w wielu 
gramaturach, co umożliwia wybór optymalnego połączenia manualności i ochrony przed 
przecięciem.
Seamless sleeve from Kevlar®, cut resistant. Available in numerous weights, to give you 
the optimum balance of dexterity and cut resistance.

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, produkcja metali, przemysł szklarski, 
budownictwo
Applicaton: automotive/transportation, metal fabrication, glass, building & construction

kod/code   kolor/colour

0118000799825 - 70-110 - 254 mm  żółty/yellow
0118000899835 - 70-114 - 356 mm  żółty/yellow
0118000999856 - 70-122 - 559 mm  żółty/yellow

NEPTUNE® KEVLAR® 
A70-215, A70-216

NEPTUNE® KEVLAR® DOT A70-325

Bezszwowe rękawice z materiału Kevlar®, wysoka odporność na przecięcie. Dostarczane w wielu długościach, 
co umożliwi wam wybranie optymalnego rozwiązania dla swoich pracowników.

Seamless sleeve from Kevlar®, cut resistant. Available in numerous lenghts, to give you the optimum solution 
fro your workers.

Bezszwowa dzianina Neptun® Kevlar®, lekkie, PCV kropki, odporność na przecięcie, rozmiary 7-10

Seamless knit, Neptune® Kevlar®, light weight, PVC dots, cut resistant, sizes 7 - 10

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł chemiczny, produkcja metali, przemysł 
szklarski, budownictwo
Applicaton: automotive / transportation, chemical, metal fabrication, glass, building & construction

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł chemiczny, produkcja metali, 
przemysł szklarski, budownictwo
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fabrication, glass, building & 
construction

kod/code   kolor/colour

0113002099xxx* - 70-215  żółty/yellow
0113002199xxx* - 70-216  żółty/yellow

kod/code   kolor/colour

0113002399xxx*  żółto-niebieski/yellow-blue
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ALPHATEC TM A58-530, A58-535

Rękawice wyprodukowane z wykorzystaniem technologii Ansell Grip TechnologyTM, umożliwiają 
pracę z przedmiotami mokrymi i zaolejonymi przy konieczności stosowania mniejszej siły chwytu, 
odporność chemiczna na poziomie rękawic SOL-VEX, rozmiary 8-10

Ansell Grip Technology made gloves, better grip under wet and oily conditions, chemical resistant 
is like SOL-VEX gloves, sizes 8 - 10

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł chemiczny, produkcja metali, 
rolnictwo/winiarstwo
Applicaton: automotive/transportation,  metal fabrication, glass

kod/code   kolor/colour

0110005599xxx* - 58-530 - 305 mm  szaro-czerwone/grea-red
0110011899xxx* - 58-535 - 356 mm  szaro-czerwone/grea-red

BARRIER® A02-100

Zgrzewane specjalną technologią z 5cio warstwowej chemicznie odpornej folii,  odporność na 
szerokie spektrum chemikaliów i rozpuszczalników, ergonomiczny kształt, przy równoczesnym 
ryzyku mechanicznym zalecana jest dodatkowa ochrona, np. rękawicami nitrylowymi, PCV lub 
lateksowymi, rozmiary 6-10

Tightly sealed 5-layer fi lm of chemicaly resistant foils, unwoven liner, wide spectrum chemicals 
and solvents resistant, ergonomic design, in case of mechanical risks Barriers should be covered 
by nitril, PVC or latex gloves, sizes 6 - 10

PVA® A15-554

Szyta dwuwarstwowa dzianina bawełniana powlekana PVA, długość 35,5 cm, kolor czerwony, 
wysoka odporność na rozpuszczalniki, nie może być stosowana przy pracy z wodą lub 
roztworami wodnymi, rozmiar 9

Sewn double-layer cotton liner dipped in PVA, length 35.5 cm, red colour, high solvents resistant, 
not to be used in water or waterbased solutions, size 9

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł chemiczny
Applicaton: automotive/transportation, chemical

kod/code   kolor/colour

0107001999090  czerwony/red

NEOX™ A09-022

Pikowana dzianina bawełniana powlekana neoprenem, długość 30,5 cm, odpowiednie do niskich 
i wysokich temperatur (-25°C do +180°C), rozmiar 10

Quilted cotton interlock liner dipped in neoprene, length 30.5 cm, for both low and high 
temperatures (-25 °C to +180 °C), size 10

Zastosowanie: przemysł chemiczny, produkcja metali
Applicaton: chemical, metal fabrication

kod/code   kolor/colour

0110003699100  czarny/black

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł farmaceutyczny, przemysł 
chemiczny, produkcja metali
Applicaton: automotive/transportation, pharmaceuticals, chemical, metal fabrication

kod/code   kolor/colour

0110002999xxx*  biały/white

1213222 AKL 43xxx*x3121 BCD
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SOL-VEX® A37-185

Nitryl 0,56 mm, długość 45,5cm, wytłaczana powierzchnia dłoni i palców, kolor zielony, 
rozmiary 7-11

Nitril 0.56 mm, length 45.5 cm, fl ock-lined, embossed grip, green colour, sizes 7 - 11

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł chemiczny, produkcja metali, 
przemysł szklarski, rolnictwo/winiarstwo, budownictwo
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fabrication, glass, agriculture/viticulture, 
building & construction

kod/code   kolor/colour

0110004499xxx*  zielony/green

SOL-VEX® A37-695

Nitryl 0,425 mm, długość 38 cm, wewnątrz welur, wytłaczana powierzchnia dłoni i palców, 
odporność na obtarcie, kolor zielony, rozmiary 7-11

Nitril 0.425 mm, length 38 cm, fl ock-lined, embossed grip, green colour, sizes 7 - 11

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł chemiczny, produkcja metali, 
przemysł szklarski, rolnictwo/winiarstwo, budownictwo
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fabrication, glass, agriculture/viticulture, 
building & construction

kod/code   kolor/colour

0110005099xxx*  zielony/green

NEOX™ A09-922, A09-924, 
A09-928, A09-430

GREENFIT™ PLUS A79-300

Pikowana dzianina bawełniana powlekana neoprenem, 09-922 długość 30,5 cm, 09-924 długość 
35,5 cm, 09-928 długość 45,5 cm, 09-430 długość 78,5 cm, rozmiar 10

Quilted cotton interlock liner dipped in neoprene, 09-922 length 30,5 cm, 09-924 length 
35,5 cm, 09-928 length 45,5 cm, 09-430 length 78,5 cm, sizes 10

100% nitryl 0,3 mm, długość 30 cm, wewnątrz welur, wytłaczana powierzchnia dłoni i palców, 
kolor zielony, obniżone ryzyko reakcji alergicznych, rozmiary 7-10

100 % nitril 0.3 mm, length 30 cm, fl ock-lined, embossed grip, green colour, reduced risk 
of alergic reaction, sizes 7 - 10

Zastosowanie: przemysł chemiczny, produkcja metali
Applicaton: chemical, metal fabrication Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł chemiczny, budownictwo

Applicaton: automotive/transportation, chemical, building & construction
kod/code   kolor/colour

0110003999100 - 30,5 cm  czarny/black
0110004099100 - 35,5 cm  czarny/black
0110004199100 - 45,5 cm  czarny/black
0110003799100 - 78,5 cm  czarny/black

kod/code   kolor/colour

0110005799xxx*  zielony/green

4102 AKL4101 AJL

20013121 AKL
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SOL-VEX® A37-500+

Nitryl 0,38 mm, długość 33 cm, wewnątrz welur, wytłaczana powierzchnia dłoni i palców, 
rozmiary 7-11

Nitril 0.38 mm, length 33 cm, fl ock-lined, embossed grip, sizes 7 - 11

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł chemiczny, produkcja metali, 
rolnictwo/winiarstwo, budownictwo
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fabrication, glass, agriculture/viticulture, 
building & construction

kod/code   kolor/colour

0110004799xxx*  niebieski/blue

SOL-VEX® A37-676

Nitryl 0,38 mm, długość 33 cm, wewnątrz welur, wytłaczana powierzchnia dłoni i palców, 
rozmiary 7-11

Nitril 0.38 mm, length 33 cm, fl ock-lined, embossed grip, sizes 7 - 11

SOL-VEX® PREMIUM A37-900

Premium nitryl 0,425 mm, długość 38 cm, wewnątrz welur, wytłaczana powierzchnia dłoni i 
palców, kolor czerwony, każda rękawica testowana indywidualnie, rozmiary 7-11

Premium nitril 0,425 mm, length 38 cm, fl ock-lined, embossed grip, red colour, every glove 
individually air-pressure tested, sizes 7 - 11

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł chemiczny, produkcja metali, 
przemysł szklarski, budownictwo
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fabrication, glass, building & 
construction

kod/code   kolor/colour

0110005199xxx*  czerwony/red

SOL-KNIT™ A39-122

Szyta dzianina bawełniana całopowlekana nitrylem, szorstkie wykończenie dłoni i palców dla 
lepszego chwytu, długość 31 cm, kolor zielony, rozmiary 7-10

Sewn cotton interlock liner dipped in nitril, rough fi nish, length 31 cm, green colour, sizes 7 - 10

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł chemiczny, produkcja metali, 
przemysł szklarski, rolnictwo/winiarstwo, budownictwo
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fabrication, glass, agriculture/viticulture, 
building & construction

kod/code   kolor/colour

0110005299xxx*  zielony/green

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł farmaceutyczny, przemysł 
chemiczny, produkcja metali
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fabrication, glass, agriculture/viticulture, 
building & construction

kod/code   kolor/colour

0110004999xxx*  zielony/green

4111 x1xxx*x4102 AKL

4101 JKL4101 JKL
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EXTRA™ A87-955

100% lateks naturalny bez wypełniaczy, 0,75 mm, długość 32 cm, chlorowane, wewnątrz welur, 
wytłaczana powierzchnia dłoni i palców, rozmiary 7-11

100% natural latex with no fi llers, 0.75 mm, length 32 cm, chlorinated, fl ocklined, embossed 
grip, orange colour, sizes 7 - 11

Zastosowanie: przemysł chemiczny
Applicaton: chemical

kod/code   kolor/colour

0110006999xxx*  pomarańczowy/orange

BI-COLOUR™ A87-900

Naturalny lateks powlekany neoprenem, grubość całkowita 0,68 mm, wewnątrz welur, 
wytłaczana powierzchnia dłoni i palców, długość 32,3 cm, rozmiary 7-11

Natural latex dipped in neoprene, 0.68 mm, fl ocklined, embossed grip, length 32.3 cm, 
sizes 7 - 11

Zastosowanie: przemysł chemiczny
Applicaton: chemical

kod/code   kolor/colour

0110006799xxx*  zielono-żółty/green-yellow

VIRTEX™ A79-700 NEOTOP® A29-500

Rękawice nitrylowe ze specjalną warstwą wewnętrzną wykorzystującą technologię AquadriTM 
zapewniającą doskonały komfort i pochłanianie wilgoci - aż 4 krotnie więcej w porównaniu z 
rozwiązaniem standardowym, rozmiary 7-11

Nitrile gloves with AquadriTM inside layer with excellent moisture absorption - up to 4 time more 
than standard gloves, sizes 7 - 11

Neopren 0,75 mm, długość 30 cm, wewnątrz welur, wytłaczana powierzchnia dłoni i palców, 
rozmiary 8-11

Neoprene 0.75 mm, length 30 cm, fl ock-lined, embossed grip, sizes 8 - 11

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł chemiczny, produkcja metali
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fabrication

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł chemiczny
Applicaton: automotive/transportation, chemical

kod/code   kolor/colour

0110005999xxx*  niebieski/blue
kod/code   kolor/colour

0110004399xxx*  czarny/black

x121 AKLx120 AKL

3121 AKL2000
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DUZMOR® PLUS A87-600

100% lateks naturalny, 0,43 mm, długość 30,5 cm, obustronnie chlorowane, rozmiary 7-10

100% natural latex, 0.43 mm, length 30.5 cm, chlorinated inside and out, sizes 7- 10

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł chemiczny, produkcja metali, 
rolnictwo/winiarstwo, budownictwo
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fabrication, agriculture / viticulture, 
building & construction

kod/code   kolor/colour

0110006299xxx*  biały/white

UNIVERSAL™ PLUS A87-650

Naturalny lateks, 0,4 mm, wewnątrz welur, wytłaczana powierzchnia dłoni i palców, długość 30,5 
cm, rozmiary 7-10

Natural latex, 0.4 mm, fl ocklined, chlorinated, embossed grip, length 30.5 cm, sizes 7 - 10

ECONOHANDS® PLUS A87-190

Naturalny lateks, 0,35 mm, wewnątrz welur, długość 30,5 cm, kolor żółty, odpowiednie do prac 
domowych, rozmiary 7-10

Natural latex, 0.35 mm, fl ocklined, length 30.5 cm, yellow colour, 
suitable for household, sizes 7 - 10

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł chemiczny, produkcja metali, 
przemysł szklarski, budownictwo
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fabrication, glass, building & 
construction

kod/code   kolor/colour

0111000299xxx*  żółty/yellow

DURA-TOUCH® A34-500

Winyl, 0,12 mm, długość 235 mm, pudrowane, jednorazowe, rozmiary 6,5-9,5

Disposable vinyl gloves, pre-powdered, 0.12 mm, length 235 mm, sizes 6,5 - 9,5

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł chemiczny, produkcja metali, 
przemysł szklarski, budownictwo
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fabrication, glass, building & 
construction

kod/code   kolor/colour

0109001199xxx*  przeźroczysty/transparent

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł chemiczny
Applicaton: automotive/transportation, chemical

kod/code   kolor/colour

0110006399xxx*  żółty/yellow

x010 JKL
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x010
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MERCURY® 400 A43-113

Dzianina bezszwowa, Kevlar®, oburęczny, elastyczny mankiet, długość 33 cm (przeznaczone do 
pracy z gorącymi przedmiotami do 350°C, wysoka odporność mechaniczna), rozmiar 10

Seamless knit, Kevlar®, ambidextrous, elastic wrist, length 33 cm, (handling hot items up to 350 °C, 
high mechanical resistant), size 10

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, produkcja metali, przemysł szklarski
Applicaton: automotive/transportation, metal fabrication, glass

kod/code   kolor/colour

0116000499100  żółty/yellow

TOUCH TNT BLUE® A92-670, 
A92-665

100% nitryl bez domieszek, 0,12 mm, długość 24 cm, zwijany mankiet, niepudrowane, 
jednorazowe, kolor niebieski, 92-665 długość 30 cm, rozmiary 7-10

100% nitril, no admixtures, 0,12 mm, length 24 cm, rolled cuff , powder free, disposable, blue 
colour, lenght 30 cm, sizes 7 - 10

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł farmaceutyczny, przemysł 
chemiczny, budownictwo, elektronika, przetwórstwo spożywcze
Applicaton: automotive/transportation, pharmaceuticals, chemical, building & construction, 
electronics, food processing

kod/code   kolor/colour

0109003699xxx* - 92-665  niebieski/blue
0109002299xxx* - 92-670  niebieski/blue

CONFORM®+ A69-140, A69-150 TOUCH N TUFF® A92-500, A92-600, 
A92-605

Naturalny lateks, 0,12 mm, nieprzepuszczające ciecze, obustronne, jednorazowe, 69-140 
pudrowane, 69-150 niepudrowane, rozmiary 6,5; 8,5; 10,5

Natural latex, 0.12 mm, length 24 cm, liquidproof, ambidextrous, disposable, 69-140 powdered, 
69-150 powder-free, sizes 6,5; 8,5; 10,5

100% nitryl bez domieszek, 0,12 mm, długość 24 cm, zwijany mankiet, jednorazowe, kolor 
zielony, A92-500 pudrowane, A92-600 niepudrowane, A92-605 niepudrowane i o długości 
300 mm, rozmiary 7-10

100% nitril, no admixtures, 0.12 mm, length 24 cm, rolled cuff , disposable, green colour, 
A92-500 powedered, A92-500 poweder-free, A92-605 poweder-free and lenght 300mm, 
sizes 7 - 10

Zastosowanie: przemysł farmaceutyczny, przemysł chemiczny, produkcja metali, przemysł 
szklarski, budownictwo
Applicaton: pharmaceuticals, chemical, metal fabrication, glass, building & construction

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł farmaceutyczny, przemysł chemiczny, 
przemysł szklarski, elektronika, przetwórstwo spożywcze
Applicaton: automotive/transportation, pharmaceuticals, chemical, glass, electronics, food processing

kod/code   kolor/colour

0109001299xxx* - 69-140  biały/white
0109001399xxx* - 69-150  biały/white

kod/code   kolor/colour

0109002099xxx* - 92-500  zielony/green
0109002199xxx* - 92-600  zielony/green
0109003599xxx-* - 92-605  zielony/green

434211254x
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THERM-A-KNIT® A78-101

Dzianina bezszwowa z pustego włókna 	 ermaStat®, doskonała izolacja cieplna, rozmiary 7, 9

Seamless knit from hollow 	 ermaStat® yarn, best thermal insulation barrier, sizes 7, 9

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł chemiczny, produkcja metali, 
przemysł szklarski, budownictwo
Applicaton: automotive/transportation,  chemical, metal fabrication, glass, building & 
construction

kod/code   kolor/colour

0104002099xxx*  niebieski/blue

CRUSADER FLEX® A42-445, 
A42-474

Szyta tkanina specjalna powlekana nitrylem, podszewka izolacyjna z nietkanych tekstyliów 
(przeznaczone do pracy z przedmiotami gorącymi do temperatury 200°C), 42-445 długość 
24 cm, 42-474 długość 33 cm, rozmiary 9,10

Sewn special fabric dipped in nitril, insulating lining from unwoven textile (handling of hot items 
up to 200 °C), 42-445 lenght 24 cm, 42-474 lenght 33 cm, sizes 9,10

NITRILITE® A93-401

Rękawice labolatoryjne! Od klasy czystości 10. Bez silikonu, antystatyczne. Nitryl, 0,10 mm, 
długość 30,5 cm, oburęczne, niepudrowane, szorstkie końce palców, zawijany mankiet, 
ISO 9002, jednorazowe, pakowane po 100 sztuk w folii, rozmiary 6-10

Gloves for cleanroom! From level of cleanliness nr. 10. No silicone, antistatic. Nitril, 0.10 mm, 
length 30.5 cm, ambidextrous, powder free, rough fi nish of fi nger tips, rolled cuff  , ISO 9002, 
disposable, 100 pieces packed in plastic bags, sizes 060-100

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł farmaceutyczny, elektronika
Applicaton: automotive/transportation, pharmaceuticals, electronics

kod/code   kolor/colour

0109002599xxx*  biały/white

PRO-FOOD® INSULATED 
A78-110

Bezszwowa dzianina z pustego włókna 	 ermaStat®, doskonała izolacja cieplna, rozmiary 7, 9

Seamless knit from hollow 	 ermaStat® yarn, best thermal insulation barrier, sizes 7, 9

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł chemiczny, produkcja metali, 
przemysł szklarski, budownictwo
Applicaton: automotive/transportation,  chemical, metal fabrication, glass, 
building & construction

kod/code   kolor/colour

0104002199xxx*  biały/white

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, produkcja metali, przemysł szklarski
Applicaton: automotive/transportation,  metal fabrication, glass

kod/code   kolor/colour

0115000999xxx* - 240 mm  szary/grey
0115001099xxx* - 330 mm  szary/grey

x1xxx*x 100314x

x2xxxx2241x1xxx*x 100314x
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Zaszeregowanie produktów
Barrier ® PVA ® Sol-Vex ®

Premium
 Sol-Vex ® AlphaTec ™ Virtex ™ Neotop ® Scorpio ® Snorkel ® Bi-Colour ™ Extra ™

Nazwa środka chemicznego 02-100 15-552, 
15-554 37-900 37-185, 

37-665

37-675, 
37-676, 
37-500

58-530, 
58-535 79-700 29-500 08-352, 

08-354

04-412, 
04-414, 
04-418, 
04-460

87-900 87-950, 
87-955

1-Methoxy-2-Propanol 107-98-2 296 236

1-Methoxy-2-propylacetate 108-65-6 132

1-Methyl-2-butylacetate 106-70-7 152

Acetic acid, glacial 64-19-7 > 480 155 189 62 104 9 171 129 135

Acetone 67-64-1 > 480 37 10 7 6 < 5 12 < 5 < 5 8 15

Acetonitrile 75-05-8 > 480 145 14 20 8 13 34 28 14

Acrylic acid 79-10-7 > 480 64 166

Acrylonitrile 107-13-1 > 480 > 480 7 15 15 9 10

Allyl alcohol 107-18-6 47

Ammonium Hydroxide, 25 % 1336-21-6 27 > 480 > 480  (50%) > 480 265 48 > 480 > 480 > 480 > 480

Benzene 71-43-2 > 480 > 480 24 28 23 14 < 5 10 < 5 < 5 5

Benzoylchloride 98-88-4 > 480

Bromopropionic acid 590-92-1 > 480 * > 480 * * * * > 480 > 480

Butyl acetate 123-86-4 > 480 > 480 66 42 49 < 5 23 9 7 16

Butyl alcohol 71-36-3 > 480 > 480 > 480

Carbon disulfide 75-15-0 > 480 > 480 12 < 5 12 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5

Carbon Tetrachloride 56-23-5 > 480

Chloroform 67-66-3 10 > 480

Chromic acid, 50 % 11115-74-5 * * > 480 * * * > 480

Coal tar 8007-45-2 > 480

Crude oil 68308-34-9 > 480

Cyclohexanol 108-93-0 > 480 > 480 > 480

Cyclohexanone 108-94-1 > 480 69 113 56 55 6 39 31 30 35

Dibutyl Phtalate 84-74-2 > 480 > 480 > 480

Diesel fuel 68334-30-5 > 480

Diethylamine 109-89-7 > 480 9 57 77 17 28 < 5 9 < 5 < 5 6

Dimethyl Sulfoxide 67-68-5 300 > 480 > 480 > 480

Dimethylformamide 68-12-2 > 480 14 19 43 < 5 18 < 5 58 33 19 99 91

Ethanol 64-17-5 > 480 > 480 > 480 350 > 480

Ethyl acetate 141-78-6 > 480 > 480 33 29 18 10 9 14

Ethylamine 75-04-7 83 85

Ethylene Glycol 107-21-1 > 480 > 480 > 480 > 480

Ethylglycol acetate 111-15-9 129 31 21 29

Formaldehyde, 35 % 50-00-0 > 480  (37%) > 480 > 480

Formic acid, 98-100 % 64-18-6 > 480 46 22 > 480 > 480 76 108 58

Freon TF 76-13-1 > 480 > 480

Gamma Butyrolactone 96-48-0 > 480

Gasoline 8006-61-9 > 480 134

Glutaraldehyde, 50 % 111-30-8 > 480 < 10 > 480 > 480

Heptane 142-82-5 > 480 > 480 > 480 > 480 > 480 > 480 27 15

Hexamethyldisilazane 999-97-3 > 480 > 480 67

Hexane 110-54-3 > 480 > 480 > 480 > 480 > 480 27 78 9 7

Hydrochloric acid, 37 % 7647-01-0 > 480 > 480 > 480 394 > 480 > 480 > 480 > 480 > 480

Hydrofluoric acid, 48 % 7664-39-3 > 480 * * 179 * * > 480 > 480 > 480 369  (40%)

Hydrogen Fluoride 3.0, anhydrous 73602-61-6 90 1 6.5 25 2

Hydrogen Peroxide, 30 % 7722-84-1 > 480 > 480 > 480 > 480 > 480 > 480 > 480

Iso-octane 540-84-1 > 480 > 480 137 > 480

Isophorone 78-59-1 > 480 240

Isopropanol 67-63-0 55 > 480 < 5 95 80

Kerosene 64742-81-0 > 480 > 480 > 480

Maleic acid, aquous solution 110-16-7 > 480 > 480

Methanol 67-56-1 > 480 7 127 148 28 70 6 125 > 480 35 54 26

Methyl ethyl ketone 78-93-3 > 480 41 10 13 7 < 5 9 5 7 8

Methyl Isobutyl Ketone 108-10-1 > 480 37 4 13 16 9 12

Methylamine, 40% 74-89-5 > 480 > 480 > 480

Methylenechloride 75-09-2 16 > 480 4 4 4 1 1

Methylmethacrylate 80-62-6 > 480 27 19 10 8

Methyl-t-butyl Ether 1624-04-4 > 480

Mineral oil 8012-95-1 > 480

Monochlorobenzene 108-90-7 > 480

Monoethanolamine 141-43-5 > 480 > 480 > 480 > 480 > 480

Naphta VM&P 8030-30-6 > 480 > 480 84

Nitric acid, 70 % 7697-37-2 > 480  (65%) 73 40 53 < 5 > 480 > 480 150 235 > 480

Nitrobenzene 98-95-3 > 480 > 480 105 305 105

N-methyl-2-pyrrolidone 872-50-4 27 26

n-Undecane 1120-21-4 > 480 > 480

Octyl alcohol 111-87-5 > 480 > 480

Oxalic acid, aquous solution 144-62-7 > 480 > 480 > 480 > 480 > 480

Peracetic acid, 39 % 79-21-0 > 480 1 55 300

Perchloroethylene 127-18-4 > 480 395 138 17 4 5 11

Phenol 108-95-2 > 480 > 480

Phosphoric acid, conc. 7664-38-2 > 480 > 480 > 480 > 480 > 480

Piperazine, aquous solution 110-85-0 > 480 > 480

Propanol 71-23-8 68 > 480 > 480 > 480 121 127

Propionitrile 107-12-0 > 480 98

Propylacetate 109-60-4 20

Propylene Glycol 57-55-6 > 480 > 480 > 480

Pyridine 110-86-1 > 480 8 13 10 12 7 10

Sodium Hydroxide, 50 % 1310-73-2 > 480 < 5 > 480 > 480 > 480 > 480  (40%) > 480 (40%) > 480 > 480 > 480 > 480  (40%)

Stoddard Solvent 8052-41-3 > 480 > 480 > 480 > 480

Styrene 100-42-5 > 480 > 480 32 31 24 19 < 5 9 < 5 9 8 9

Sulphuric Acid, 96 % 7664-93-9 > 480 < 5 107 (95%)* 177 (95%)* 104 * 55 * 11 240 302  (95%) 35 180  (95%) 381  (98%)

Tetrahydrofuran 109-99-9 > 480 52 10 6 11 < 5 < 5 6

Tetrahydrothiophene 110-01-0 > 480 > 480 29 66 12 11 7

	ionylchloride 7719-09-7 < 10

Toluene 108-88-3 > 480 > 480 30 37 23 19 < 5 7 < 5 < 5 5 4

Trichloroethylene 79-01-6 > 480 > 480 5 3

Tricresyl Phosphate 1330-78-5 > 480 > 480

Triethanolamine 102-71-6 > 480 > 480

Triethylamine 121-44-8 > 480 > 480 > 480 > 480 102 23 < 5 5 13

White Spirit 64742-88-7 > 480 48 10 12

Zalecenia podane w niniejszym zestawieniu są oparte na ekstrapolacjach z wyników badań laboratoryjnych, które zostały wykonane 
przy wykorzystaniu standardowych metod badawczych, niekoniecznie adekwatnych do specyficznych warunków występujących 
w praktyce. Do testów wykorzystano czyste chemikalia, w związku z czym przy wynikach nie uwzględniono jakichkolwiek efektów 
synergicznych mogących wystąpić przy ich zmieszaniu. Z wyżej podanych powodów, a także dlatego, że Ansell nie posiada 
szczegółowej znajomości specyficznych warunków mogących występować podczas stosowania poszczególnych związków 
chemicznych, wszelkie powyższe zalecenia traktować należy jako informacyjne. Spółka Ansell nie ponosi odpowiedzialności 
za ewentualne szkody.

Czas odporności na przenikanie wg EN374 (minuty)

0 1 2 3 4 5 6

< 10 10-30 30-60 60-120 120-240 240-480 > 480

* i pomimo długiego czasu odporności może powstać stałe uszkodzenie. Zalecane tylko jako ochrona przed spryskaniem. www.ansell.eu
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Ogólnoświatowy numer jeden w dziedzinie ochrony 
barierowej.
Global leader in barrier protection.

Ansell i partnerzy

Ansell współpracuje z szerokim gronem partnerów z Europy i całego świata. 
Wspólnie rozwinęliśmy nowe technologie ochronne z takimi ekspertami 
jak Dupont Kevlar®, zawarliśmy partnerstwo z takimi spółkami jak DSM 
Dyneema®, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaoferować produkty dające 
wyjątkową ochronę przed przecięciem i obtarciem co zostało potwierdzone 
badaniami przeprowadzonymi przez specjalistyczne katedry wiodących 
uniwersytetów (� e University of Birmingham School of Psychology, UK). 
Współpracujemy również ściśle z sieciami wybranych dystrybutorów. Ansell 
wspiera swoich partnerów specjalnie stworzonymi programami wsparcia, które 
umożliwiają im przy współpracy z klientem dobranie odpowiednich rękawic 
do danej pracy. Nasi dystrybutorzy są wybierani według ich doświadczeń 
ogólnych i specjalistycznych, jak również zdolności oferowania wsparcia 
technicznego klientom z różnych branż. Ich lokalizacja w pobliżu centrów 
przemysłowych Europy jest gwarancją tego, że klienci fi rmy Ansell mogą 
liczyć na wsparcie światowego formatu, którego oczekują od globalnego 
dostawcy. Wynikiem tego jest wszelkie doświadczenie i know-how globalnego 
numeru jeden w dziedzinie rozwiązań ochrony rąk - do Waszych usług.

Ansell and partners

Ansell works with a wide range of partners across Europe and globally. We 
have jointly developed new protection technologies with industry names 
such as Dupont Kevlar®, partnered with companies like DSM Dyneema® to 
off er materials that off er exceptional protection against cuts and abrasion, 
and carried out research with leading university departments (� e University 
of Birmingham School of Psychology, UK). We also work closely with networks 
of selected distributors. Ansell backs such partners with speciallydeveloped 
support programs, enabling them to work with customers to fi nd the right 
glove for the job. Our distributors are chosen for their range of general and 
specialist skills, as well as their ability to off er technical support to customers 
across a wide range of industries. � eir proximity to the key industrial centres 
across Europe ensures that Ansell customers enjoy the world-class support 
expected of a global supplier. � e results for you are all the experience and 
know-how of global leader in hand protection solutions - at your service.
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