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Rukavice MaxiChem  Cut  sú určené a vyvinuté pre osoby, ktoré 
pracujú s chemikáliami vyžadujúcimi ochranu proti prerezaniu, a sú 
certifikované ako výrobok typu A podľa normy EN ISO 374:2016 + 
A1:2018.
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www.atg‑glovesolutions.com

TECHNOLÓGIE VO VNÚTRI

Na ochranu proti porezaniu
Inovatívne vlákna - Technológia CUTtech  kombinuje a spája 
vysoko odolné priadze a vlákna a vytvára rôzne úrovne ochrany 
proti porezaniu s filozofiou poskytovania vysokej úrovne pohodlia a 
spokojnosti zákazníka.

Na ochranu pred olejmi, kvapalinami a chemikáliami
Chemická odolnosť - iprostredníctvom našej technologickej 
platformy LIQUItech .

Pre menšiu únavu rúk
Ultra ľahké - syntetický poťah v kombinácii so super ľahkou 
bezšvovou pletenou podšívkou, vedúcou v odvetví, poskytuje 
výnimočný komfort, citlivosť, priľnutie a obratnosť. 
 
Prispôsobená manžeta - drží rukavicu tesne na ruke, čím 
maximalizuje obratnosť a citlivosť končekov prstov.

Pre lepšie vlastnosti
Naša nekĺzavá povrchová úprava s mikro-čiapočkami umožňuje 
kontrolované a výnimočné uchopenie pri použití v mastnom a 
mokrom prostredí. Nekĺzavý priľnavý poťah je aplikovaný tam, kde 
je to skutočne potrebné – v oblasti dlane – pričom flexibilita 
zostane zachovaná. GRIPtech  znižuje únavu rúk a zvyšuje 
bezpečnosť.
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ČISTOTA ZARUČENÁ

Náš program HandCare  používame pre každý 
jeden výrobok spoločnosti ATG . Staráme sa nielen 
o to, aby všetky prvky používané v našich výrobných 
procesoch boli bezpečné pre našich zamestnancov 
(ISO 45000, REACH), ale všetky rukavice po 
dokončení výroby perieme, čo je ďalší krok na 
zaistenie čistoty. Pri tomto procese prania 
uprednostňujeme používanie zachytenej dažďovej 

vody, ktorú upravujeme a neustále recyklujeme vo 
vlastných úpravniach vody.

Preto môžeme zaručiť, že naše rukavice sú „svieže po 
vybalení“, ako dokladá certifikácia Oeko-Tex  podľa 
normy 100. Vo výrobnom procese nepoužívame SVHC. 

A ak by to ešte nestačilo, naše rukavice sú tiež 
dermatologicky akreditované organizáciou Skin Health 
Alliance. Pečať organizácie Skin Health Alliance dáva v 
sektore bezpečnosti po prvý raz istotu tým, ktorí rukavice 
používajú vo svojej profesii, že celá škála rukavíc spoločnosti 
ATG  je „dermatologicky bezpečná“ a že vedecké poznatky a 
výskum, ktoré za tým stoja, sú spoľahlivé.

Viac informácií o rukaviciach HandCare  od spoločnosti 
ATG  nájdete na www.atg-glovesolutions.com.
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proRange

56-633

Dizajn Rukavica - 30 cm

Poťah Čierna

Podklad Neutrálna

Veľkosti Veľkosť 7 (S) - Veľkosť 11 (XXL)

Hrúbka dlane 1.40 mm

Dĺžka 30 cm

EN 388:2016 + 
A1:2018

4342B

EN ISO 374-1: 
2016 + A1: 2018
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EN ISO 374-5: 
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Bez silikónu Áno

TAKTIEŽ K DISPOZÍCII V RADE MAXICHEM

  

ČISTOTA ZARUČENÁ
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MaxiChem  with TRItech
Vyrobené našou inovačnou technológiou TRItech , 
vďaka ktorej sú o 30% tenšie a o 100% pohodlnejšie, 
pričom si zachovávajú dobrú mechanickú výkonnosť.
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™
MaxiChem
Rukavice MaxiChem  sú určené a vyvinuté pre osoby, 
ktoré pracujú s chemikáliami vyžadujúcimi vysokú 
úroveň ochrany, a sú certifikované ako výrobok typu A 
podľa normy EN ISO 374:2016 + A1:2018.
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MaxiChem  Cut  with TRItech
Vyrobené našou inovačnou technológiou TRItech, vďaka 
ktorej sú o 30 % tenšie a o 100 % pohodlnejšie, pričom si 
zachovávajú dobrú mechanickú výkonnosť a odolnosť 
proti prerezaniu.
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Kde sa používa:
RUKAVICE MAXICHEM  CUT  SÚ NAVRHNUTÉ NA PRÁCU S CHEMIKÁLIAMI, 
KDE VZNIKÁ ZVÝŠENÉ RIZIKO POREZANIA. PRED POUŽITÍM SA UISTITE, ŽE 
RUKAVICE SÚ VHODNÉ NA POUŽITIE S PRÍSLUŠNÝMI CHEMIKÁLIAMI.
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