
Touch N Tuff ® 

 92-600 
 92-605 

Velafprøvet bestandighed over 
for stænk af farlige kemikalier

Upudret
Engangsnitrilhandske

Ansell’s succesrige Touch N Tuff ®-

nitrilhandske er konstrueret til 

brugere, der har en risiko for 

kemikaliestænk på arbejdspladsen. 

Yderligere tester af Touch N Tuff ® 

foretaget af et certifi ceret testinstitut 

bekræfter, at handsken modstår en 

lang række industrielle kemikalier 

i længere tid end nogen anden 

engangsnitrilhandske.

Vi har lavet en model med længere 

skaft for at øge beskyttelsen og 

forbedre pasformen. Dette høje 

beskyttelsesniveau kombineret 

med en fremragende komfort 

gør Touch N Tuff ® ideel til 

mange anvendelsesområder: 

farmaceutisk industri, laboratorier, 

kemikaliehåndtering, bilmontering 

m.m.



Touch N Tuff® 92-600 & 92-605
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Nye tester bekræfter de 
høje beskyttelsesniveauer 
Yderligere tester udført af Centexbel, 
et uafhængigt og certifi ceret belgisk 
testlaboratorium, bekræfter tidligere 
resultater, der viste, at Touch N 
Tuff ® yder fremragende kemisk 
beskyttelse sammenlignet med andre 
engangsnitrilhandsker. Testerne 
målte handskens og elleve af dens 
konkurrenters bestandighed over for 
permeation af ti kemikalier i de vigtigste 
kemikaliefamilier.

Touch N Tuff ® viste sig at yde den 
bedste beskyttelse mod det bredeste 
udvalg af kemikalier, hvilket gør den 
til den foretrukne handske på en lang 
række industrielle anvendelsesområder, 
hvor der er en risiko for, at brugeren 
udsættes for stænk fra kemikalier.

 Anbefalede 
anvendelsesområder

• Let montage af oliebelagte emner
• Håndtering af kemikalier
• Laboratorier og farmaceutisk industri
• Autolakererier
• Glasproduktion
• Grafi sk industri
• Elektronik og komplicerede monteringsopgaver complexes 

God beskyttelse mod 
punktering og langt skaft 
til ekstra sikkerhed
Touch N Tuff ® , der er fremstillet 
af nitril, yder en fi re gange bedre 
beskyttelse mod punktering end 
naturgummihandsker og en tre gange 
bedre bestandighed end lignende 
handsker af neopren. Handsken er 
testet til en AQL på 1,5 for pinholes.

Som noget nyt fi ndes Touch N Tuff  
i to modeller. Almindelig længde og 
lang. Det lange skaft øger beskyttelsen 
og får handsken til at sidde bedre. 

Forebyggelse af 
type I-allergier og 
hudreaktioner
Da Touch N Tuff ® er fremstillet af nitril, 
indeholder den ingen proteiner fra 
naturgummi, hvilket sikrer brugeren 
mod risikoen for type I-allergier.

Endvidere har primære studier af 
hudreaktioner og irritationslappeprøver 
påvist, at der ikke er nogen 
risiko for irritation eller allergisk 
kontaktdermatitis

Stor komfort og godt 
greb 
Touch N Tuff ® giver brugeren den 
gode komfort, der er kendetegnende 
for Ansell. Denne handske, der har 
en unik formulering baseret på “Thin 
Nitrile Technology”, er let at tage af 
og på og giver et godt greb under 
våde eller tørre forhold. Handsken er 
meget alsidig og egner sig til mange 
forskellige anvendelsesområder.

Upudret
Engangsnitrilhandske 

Pakning
100 handsker pr. æske, 10 æsker pr. karton.

Ref. Type Overfl ade EN-str. Længde Farve Tykkelse

92-600
Upudret

Nitril
Glat

6.5-7 (S), 
7.5-8 (M), 
8.5-9 (L),

9.5-10 (XL)

240 mm

Grøn 0.12 mm

92-605 300 mm

Sammenligning af bestandigheden hos Touch 
N Tuff®

og 11 konkurrenter (nitrilhandsker til 
enkeltvis brug) over for kemisk permeation af 
isopropanol.De samlede testresultater kan 
fås på touchntuff@eu.ansell.com 

Gennembrudstid i minutter
Testresultater for Touch N Tuff® 92-600

Ansell
Ansell Limited er førende inden for produktion og salg af håndbeskyttelse. Ansell, der med afdelinger i Syd- og 
Nordamerika, Europa samt Asien beskæftiger mere end 11.000 medarbejdere, er førende på markedet for 
handsker fremstillet af naturgummi og syntetisk polymer samt markedet for kondomer. Ansell arbejder inden 
for tre hovedsegmenter: Occupational Healthcare - levering af håndbeskyttelse til det industrielle marked; 
Professionel Healthcare - levering af kirurgiske handsker og undersøgelseshandsker til sundhedsvæsenet samt 
Consumer Healthcare - levering af kondomer samt handsker til husholdningen. Informationer om Ansell og 
Ansell’s produkter kan fi ndes på http://www.ansell.eu

Touch N Tuff® er testet som anti-statisk (EN 1149-1 & 1149-3) og 
opfylder de krav, der er fastsat i EN 1149-5

Hverken dette dokument eller en hvilket som helst anden udtalelse heri eller på vegne af Ansell må fortolkes som en garanti for salgbarhed eller for, at et hvilket som helst Ansell-
produkt egner sig til et bestemt formål. Ansell hæfter ikke for, at en slutbrugers valg af handsker til en specifi k anvendelse er egnet eller passende.

Ansell Healthcare Europe N.V.
Riverside Business Park    Block J    Boulevard International 55    B-1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00    Fax +32 (0) 2 528 74 01    Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu    E-mail info@ansell.eu

Specifi kationer


