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MaxiCut  Oil  kombinerer snitbeskyttelse med komfort, fleksibilitet og 
fingerfærdighed og er dermed særligt velegnet til olierede og våde 
miljøer.

Certificeret til at blive vasket. 
Rene, friske og omkostningseffektive

 

® ™

www.atg‑glovesolutions.com

RENLIGHED GARANTERET

Vi anvender vores HandCare  Program i forbindelse 
med hvert enkelt ATG  produkt. Vi sikrer os ikke kun, 
at de elementer, der anvendes i vores 
fremstillingsproces, er sikre for vores medarbejdere 
(ISO 45000 REACH), vi vasker også alle handskerne 
efter fremstillingsprocessen som et yderligere skridt til 
at sikre renlighed. Under denne vaskeproces 
foretrækker vi brugen af regnvand, der er behandlet og 

løbende genanvendt fra vores egne 
vandrensningsanlæg.

Dette gør det muligt for os at garantere, at vores 
handsker er “Friske lige fra pakken”, hvilket er certificeret 
af Oeko-Tex  iht. Standard 100. Vi anvender ikke nogen 
SVHC [særligt problematiske stoffer] i vores 
fremstillingsproces. 

Og hvis det ikke var nok, er vores handsker er også 
dermatologisk akkrediteret af the Skin Health Alliance. 
Seglet fra Skin Health Alliance giver for første gang i 
sikkerhedsbranchen brugere af professionelle handsker tiltro 
til, at hele ATG ’s serie af handsker er ”dermatologisk sikker”, 
og at videnskaben bag dem er solid.”

Du kan finde yderligere oplysninger om ATG ’s HandCare
på www.atg-glovesolutions.com.
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INDBYGGET TEKNOLOGI

Til snitbeskyttelse
Innovative fibre - CUTtech  kombinerer og blander garn og fibre 
af høj kvalitet med det formål at skabe forskellige 
snitbeskyttelsesniveauer. Det er nemlig vores filosofi at give vores 
kunder et højt komfortniveau så de føler sig tilfredse, når de bærer 
vores handsker. 
 
Forstærkning - mellem tommel- og pegefinger - forbedrer 
snitbeskyttelsen og forlænger handskens levetid på et ellers svagt 
område.

Til beskyttelse med olier, væsker og kemikalier
Mange arbejdsområder i dag indeholder forskellige grader af 
væsker, inkl. vand, olier og mange kemikalier. LIQUItech  barrieren 
er blevet designet til at beskytte dig. Den er karakteriseret ved en 
belægningsteknologi, som både er førende inden for branchen og 
unik for ATG . Den sikrer, at fleksible, letvægtsbelægninger 
påføres meget fine, sømløse, strikkede for med forskellig 
belægningsvægt.

Kombinationen af belægning og sømløse strikketeknologier kan 
udføres, så handsken er vandafvisende og enten har høj eller lav 
modstandsdygtighed over for kemikalier, mens den samtidig 
beholder fantastiske komfortniveauer, som ikke normalt forbindes 
med vandafvisende handsker eller handsker, som er 
modstandsdygtige over for kemikalier.

Du sparer penge ved længerevarende brug
DURATech  er en teknologiplatform, som får handsker til at holde 
længere. Hvorfor? Fordi holdbare handsker simpelthen giver god 
økonomisk mening, men det drejer sig ikke kun om holdbarhed. 
Det drejer sig også om at sikre, at dine handsker er friske og rene, 
så vi har designet vores handsker, så de kan vaskes. På den måde 
kan du få det fulde ud af den fantastiske holdbarhed, vi tilbyder.

Reducerer træthed i dine hænder
Form, pasform og føling - efterligner den “hvilende hånd” og 
mindsker derved træthed i hånden, mens komforten forøges. 
 
Den nyeste strikketeknologi - anvendes med henblik på at 
fremstille jævne og afrundede fingerspidser, hvormed følsomheden 
forbedres. 

Ensartet dypning så man undgår gennemtrængning af - nitrilen 
igennem strikken, så kun det bløde for hviler mod huden.
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proRange

34-450LP 34-304 34-305 34-504 34-505 34-470LP 44-305 44-304 44-505 44-504

Design Håndflade 
belagt 

strikhands 
ke

Håndflade 
belagt 

strikhands 
ke

¾ belagt 
strikhands 

ke

Håndflade 
belagt 

strikhands 
ke

¾ belagt 
strikhands 

ke

Håndflade 
belagt 

strikhands 
ke

¾ belagt 
strikhands 

ke

Håndflade 
belagt

¾ belagt 
strikhands 

ke

Håndflade 
belagt 

strikhands 
ke

Belægning Grå Grå, Sort Grå, Sort Grå, Sort Grå, Sort Grå Sort Sort Sort Sort

For Grøn Grøn Grøn Blå Blå Grå Grøn Grøn Blå Blå

Størrelse Størrelse 7 
(S) - 

Størrelse 
10 (XL)

Størrelse 6 
(XS) - 

Størrelse 
11 (XXL)

Størrelse 6 
(XS) - 

Størrelse 
11 (XXL)

Størrelse 6 
(XS) - 

Størrelse 
11 (XXL)

Størrelse 6 
(XS) - 

Størrelse 
11 (XXL)

Størrelse 8 
(M) - 

Størrelse 
11 (XXL)

Størrelse 5 
(XXS) - 

Størrelse 
12 (XXXL)

Størrelse 6 
(XS) - 

Størrelse 
11 (XXL)

Størrelse 5 
(XXS) - 

Størrelse 
12 (XXXL)

Størrelse 5 
(XXS) - 

Størrelse 
12 (XXXL)

Håndfladetykkelse 2.50 mm 1.30 mm 1.30 mm 1.60 mm 1.60 mm 2.50 mm 1.10 mm 1.10 mm 1.30 mm 1.30 mm

Længde 24 cm 26 cm 26 cm 25.5 cm 26 cm 24.5 cm 25.5 cm 24.5 cm 25 cm 24.5 cm

EN 388:2016 + 
A1:2018

4342C 4331B 4331B 4443C 4443C 4444D 4341B 4341B 4442C 4442C

Silikonefri Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

FÅS OGSÅ I MAXICUT  SERIEN

  

 

RENLIGHED GARANTERET
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MaxiCut  Ultra® ™ MaxiCut  Ultra DT® ™

MaxiCut  Ultra  (Sleeves)
MaxiCut  Ultra  manchetter er den perfekte ledsager til 
en af vores snitbestandige handsker og sikrer dig øget 
beskyttelse af dine arme.
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MaxiCut®

Anvendelsesområder:
MAXICUT  OIL  ER DESIGNET TIL BRUG I OLIEREDE OG VÅDE MILJØER MED EN 
ØGET RISIKO FOR FLÆNGER OG SNITSÅR.
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