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RĘKAWICE
Aby zapewnić optymalną efektywność danego zastosowania, wszyst-
kie rękawice firmy Ansell mają niepowtarzalne cechy. Szeroki asorty-
ment włókien, wyściółek, substancji, w ktorych rękawice są maczane, 
mankietów, faktur i rozmiarów gwarantuje wybor najwłaściwszych dla 
danej czynności rękawic. Tu można się szybko zapoznać z tymi cecha-
mi w celu wyboru indywidualnych środków ochrony najbardziej odpo-
wiednich dla pracowników.

ZASTOSOWANE WŁÓKNO WŁAŚCIWOŚCI
BAWEŁNA komfort

POLIESTER wytrzymałość
NYLON rozciągliwość
LYCRA® elastyczność

AKRYLOWE izolacja

KEVLAR® odporność na przecięcie,
odporność na wysoką temperaturę

DYNEEMA® odporność na przecięcie, komfort,
odporność na ścieranie

HPPE odporność na przecięcie, komfort, 
odporność na ścieranie

STAL NIERDZEWNA odporność na przecięcie
GLASS FIBER odporność na przecięcie

WYŚCIÓŁKI I WŁÓKNA

MANKIETY

RODZAJ MANKIETU WŁAŚCIWOŚCI

               ZAWINIĘTY 
               MANKIET

lepiej chroni przed kroplami cieczy 
oraz zapewnia lepszą 

wytrzymałość mankietu

              PROSTE przedłużony w celu ochrony 
przedramienia przed wyciekiem

               WKŁADANIE ułatwia zakładanie

              ZĄBKOWANY tradycyjne wykończenie mankietu

         MANKIET 
         OCHRONNY

materiał ochronny wokoł nadgarstka (zwykle 
o długości 7 cm) zapewnia dodatkową ochronę, 

a także ułatwia zakładanie
           RĘKAWICE 
            Z DŁUGIM 

            MANKIETEM

zapewniają dodatkową ochronę dzięki
większej długości (zwykle 10 cm lub więcej), 

a także maks. ruchomość nadgarstka

            ŚCIĄGACZ
utrzymuje rękawice w miejscu

i zapobiega przedostawaniu się
odprysków do ich wnętrza

CECHA WŁAŚCIWOŚCI

DZIANE
Ścisłe przyleganie zapewnia dobrą zręczność manual-
ną i lepszą wydajność. Bezszwowa konstrukcja zapo-

biega podrażnieniom dłoni przez szwy.

ZSZYWANE 
I IMPREGNOWANE

Dostępne w kilku odmianach konstrukcji i łączenia, 
głownie krojone i szyte. Impregnacja (materiał synte-

tyczny) ściśle połączona z tkaniną w celu zapewnienia 
odporności na ścieranie. Proces szycia i impregnacji 
umożliwia produkcję cienkich rękawic o większej ela-

styczności.

POWLEKANE
Produkowane poprzez umieszczanie dzianej lub tka-
nej wyściołki wewnątrz rękawicy, ktorą „podpiera” i 

wzmacnia.

RĘKAWICE DO OCHRONY MECHANICZNEJ

MATERIAŁ WŁAŚCIWOŚCI

NITRYL Znakomita odporność na rozcięcia, uderzenia, 
przebicia oraz obtarcia. Chwyt na sucho.

PIANKA 
NITRYLOWA

Pewność chwytu zaolejonych 
i mokrych przedmiotow

LATEKS Pewność chwytu suchych i mokrych przedmiotow

NEOPREN Pewność chwytu mokrych, suchych
i zaolejonych przedmiotow

PU Dobra odporność na ścieranie. Chwyt na sucho.

PCV Dobra odporność na ścieranie. Pewność chwytu 
mokrych, suchych i zaolejonych przedmiotow.

POWLEKANIE - ZASTOSOWANY MATERIAŁ OKREŚLA  
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

CECHA WŁAŚCIWOŚCI

Z 
USZTYWNIENIEM

Produkowane poprzez zanurzanie dzianej lub tkanej wy-
ściółki w specjalnej substancji. Dzięki temu
rękawica jest „usztywniona” i wzmocniona.

BEZ 
USZTYWNIENIA

Wykroje dłoni są bezpośrednio maczane w specjalnej 
substancji bez stosowania wyściółki czy

dodatkowej tkaniny.

Z WYŚCIÓŁKĄ
Rękawice z wyściołką mają dzianą lub tkaną wyściółkę 

wewnętrzną zwiększającą ochronę 
mechaniczną i lepiej wchłaniająca pot.

FLOKOWANE
Rękawice z wyściółką flokowaną są wewnątrz pokryte 

krótkimi bawełnianymi włoknami ułatwiającymi
zakładanie rękawic i zwiększającymi wygodę.

BEZ 
WYŚCIÓŁKI

Rękawice bez wyściółki nie mają wyściółki wewnętrznej. 
Zwykle zapewniają one większą zręczność i wrażliwość 

dotyku, ale są mniej odporne na zagrożenia mechaniczne.

RĘKAWICE DO OCHRONY PRZED CHEMIKALIAMI I CIECZAMI

CECHA WŁAŚCIWOŚCI

PUDROWANE Łatwe do zakładania. 
Doskonałe dla osób często zmieniających rękawice.

BEZPUDROWE
Doskonałe w miejscach, w których zachodzi 

niebezpieczeństwo skażenia produktu. 
Alternatywa dla osob uczulonych na puder.

OBURĘCZNE Można je nosić na prawej lub lewej dłoni, 
co zwiększa wygodę i wartość tych rękawic.

DLA OKREŚLONEJ 
DŁONI

Dla określonej dłoni. Przeznaczone wyłącznie 
dla prawej lub lewej dłoni, dzięki czemu lepiej leżą 

i zapewniają większą zręczność.

INNE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

KARTA ROZMIARÓW RĘKAWIC
Zamówienie rękawic o właściwym rozmiarze to najlepszy sposób za-
pewnienia wygody ich stosowania. Rozmiar można określić, mierząc 
obwód dłoni centymetrem krawieckim. Pomiaru należy dokonać powy-
żej kciuka i pod palcami. Obwód dłoni (zaokrąglony do najbliższej poło-
wy cala 1 cal = 2,54 cm) jest równy średniemu rozmiarowi rękawic dla 
danego pracownika.
Pomiar taki nie uwzględnia wszystkich możliwych odchyleń wielkości 
dłoni. Na przykład niektórzy pracownicy mogą mieć dłuższe palce. Pra-
cownicy mogą uznać, że rękawice o pół numeru lub numer większe albo 
mniejsze leżą lepiej niż rękawice o rozmiarze wynikającym z pomiaru.

ROZMIAR XS S M L XL XXL
ROZMIAR 6 7 8 9 10 11

KOLOR 
OBROBIENIA 
ŚCIĄGACZA

FIOLET CZERWIEŃ ŻÓŁTY BRĄZ CZERŃ JASNO-
NIEBIESKI

Z WYJĄTKIEM
VANTAGE

®

proFOOD
®

BRĄZ ZIELEŃ BIEL CZERWIEŃ NIEBIESKI
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RĘKAWICE

Ansell ma rękawice odpowiednie do czynności wymagających ochrony przed chemikaliami. Nasz szeroki asortyment rękawic obejmuje produkty 
chroniące w minimalnym stopniu przed rozpryskami produktów chemicznych oraz produkty zapewniające ochronę podczas czynności obejmują-
cych pełne zanurzenie w produktach chemicznych. Dzięki zastosowaniu wielu rodzajów polimerow nasze rękawice zapewniają ochronę przed róż-
norodnymi chemikaliami i cieczami, a także różne stopnie ochrony przed rozcięciami, rozdarciami, ścieraniem i przekłuciem oraz odporności ter-
micznej.
Spośród rękawic z nitrylu, neoprenu, naturalnej gumy, polichlorku winylu (PCV), alkoholu poliwinylowego (PVA), laminowanej powłoki, winylu, bu-
tylu i vitonu/butylu wybierz te, które zaspokajają Twoje potrzeby w zakresie ochrony chemicznej. We wszystkich wykorzystaliśmy najnowsze tech-
nologie, pamiętając o wygodzie i zręczności. Szeroki wybór produktów jednorazowych i wielokrotnego użytku sprawia, że łatwo można znaleźć do-
brze chroniące rękawice po przystępnej cenie.

PODSTAWOWE BRANŻE:
Przemysł chemiczny
Branża farmaceutyczna
Konserwacja
Motoryzacja i transport
Wytwarzanie metalu
Budownictwo
Utrzymanie czystości

SERIA PERFORMANCE: 
W tych rękawicach wykorzystaliśmy najnowszą technologię. Są one przeznaczone do najtrudniej-
szych i najbardziej wymagających czynności. Te nowatorskie rękawice zapewniają najwyższy po-
ziom bezpieczeństwa i wygody pracownikow, zapewniając przy tym najbardziej wszechstronne roz-
wiązania.

AlphaTec®

Przekonaj się, że oferujemy większą zręczność i wygodę podczas czynności wymagających ochrony 
chemicznej - pewnej ochrony mechanicznej. Nowy standard efektywności mokrego i suchego chwy-
tu zapewnia niespotykaną dotąd kontrolę i zwiększa wydajność pracy.

Sol-Vex®

Wszechstronny, efektywny polimer Sol-VexR zapewnia doskonałą równowagę ochrony chemicznej 
i mechanicznej oraz efektywność pracy w środowisku mokrym i suchym. Sol-VexR jest w naszej 
branży wzorcem dla rękawic odpornych na chemikalia.

Touch N Tuff®

Jest na tyle cienki, że zapewnia doskonałą zręczność i maksymalną elastyczność, a jednocześnie 
dostatecznie gruby, aby zapewnić odporność na przekłucia i rozdarcia. Jednorazowe rękawice poli-
merowe Touch N Tuff chronią pracowników i produkty w środowisku mokrym i suchym

PRODUKTY CLASSIC: 
Tym rękawicom, wypróbowanym i sprawdzonym przez wiele branż, ufa cały świat.
Jeżeli potrzebujesz efektywnych i niezawodnych rękawic, nie szukaj dalej - masz klasyczne rękawice Ansell.
Sol-Knit®, 
Hycare®, 
Econohands® Plus, 
Conform® +

OCHRONA PRZED CHEMIKALIAMI I CIECZAMI
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NAZWA 
PRODUKTU RODZAJ

A
Alkohol

metylowy
67-56-1

B
Aceton

67-64-1

C
Acetonitryl

75-05-8

D
Chlorek

metylenu
75-09-2

E
Dwusiarczek

węgla
75-15-0

F
Toluen

108-88-3

G
Dwuetylo-

amina
109-89-7

H
Cztero-

wodorofuran
109-99-9

I
Octan 
etylu

141-78-6

J
n-heptan

142-82-5

K
Wodorotlenek 

sodu 40%
1310-73-2

L
Kwas 

siarkowy 96%
7664-93-9

AccuTech® PSP0091104 >480 (50%) 38 (98%)
AccuTech® PSP0091250 >480 57

AccuTech® PSP0091225
.325 3

AlphaTec® PSP0058530
.535 70 6 13 19 28 15 >480 >480 55

AlphaTec® PSP0058270 >480 >480 50

Austral®Plus PSP0087800
.805 12 8 10 <5 <5 <5 >480 (50%) 221

Barrier® PSP0002100 >480 >480 >480 16 >480 >480 >480 >480 >480 >480 (50%) >480 (95%)
Bi-ColourTM PSP0087900 54 8 14 1 <5 5 <5 9 >480 (50%) 180 (95%)
ChemTekTM PSP0038514 >480 428 >480 <5 <5 <5 <5 5 43 5 >480 146
ChemTekTM PSP0038520 >480 >480 >480 9 <5 10 8 9 105 9 >480 265
ChemTekTM PSP0038628 >480 >480 >480 142 >480 >480 57 17 >480 >480 >480 >480
Conform®+ PSP0069140 0 >480 (50%)
Conform®+ PSP0069150 <5 0 0,5 >480 (50%) >480 (50%)

DermaShield®

PSP0073701
.711
.721

30 2 8 1 0 >480 (50%) 220 (95%)

Dura-Touch® PSP0034500 >480 (50%)
Duzmor®Plus PSP0087600 5 8 <5 <5 >480 (50%) 198

ExtraTM PSP0087950
.955 44 15 1 <5 4 6 6 14 >480 258

Gladiator® PSP0016650 35 <5 14 >480 470
GreenfitTM Plus PSP0079300 18 <5 <5 6 <5 >480 (50%) 21 (98%)

Hycare® PSP0062200 128 <5 19 <5 5 >480 >480
Neotop® PSP0029500 116 17 34 4 <5 7 9 6 10 27 >480 (50%) 240

NeoTouch® PSP0025101
.201 9 0,2 <5 0,3 0,2 1 >480 (50%) 7 (98%)

Neox®

PSP0009922
.924
.928
.430

247 11 58 <5 <5 158 >480 (50%) 354 (95%)

Neox® PSP0009912 >480 112 152 >480 354 (95%)
Neox® PSP0009022 >480 90 109 >480 218

Nitrilite® PSP0093401 <5 <5 <5 10 (98%)
Polar Grip® PSP0023700 18 5 9 <5 7 8 >480 41
ProfilTM Plus PSP0087850 30 8 17 <5 5 >480 (50%) >480 (95%)

PVA® PSP0015552
.554 5 37 >480 >480 >480 >480 11 52 >480 >480 <5 (50%) <5

Scorpio® PSP0008352
.354 154 <5 28 <5 <5 <5 <5 15 >480 466 (95%)

Snorkel®

PSP0004412
.414
.418
.460

35 <5 <5 <5 <5 <5 >480 (50%) 35

Sol-Knit®

PSP0039112
.122
.124

4 <5 3 <5 <5 4 <5 132 >480 (50%) 17 (98%)

Sol-Vex® PSP0037900 74 10 14 4 12 30 57 10 33 >480 >480 (50%) 105
Sol-Vex® PSP0037695 127 9 15 3 28 26 10 19 >480 >480 110 (95%)

Sol-Vex®

PSP0037675
.676

.500+
28 7 11 12 23 17 6 18 >480 >480 (50%) 63

Sol-Vex® PSP0037185
.665 129 20 4 <5 54 79 29 >480 >480 (50%) 127

Sol-Vex® PSP0037655 64 10 9 >480 >480 96
Sol-Vex® PSP0037645 12 4 8 <5 <5 >480 >480 (50%) 43

ThermaPreneTM PSP0019024
.026 70 226 >480 353

TNT-Blue® PSP0092665
.670

Touch N Tuff® PSP0092600
.605 1 0,5 <5 <5 1 1 <5 1 >480 (50%) 1 (99-100%)

Touch N Tuff® PSP0092500

UniversalTM Plus
PSP0087650

.660

.665
10 <5 5 <5 <5 >480 (50%) 136

VitrexTM Plus PSP0079700 6 <5 <5 <5 <5 <5 >480 >480 13

Ansell jest liderem branży w dziedzinie konsolidacji analiz zagrożeń chemicznych i informacji o efektywności polimerów w zakresie ochrony dłoni. 
W celu określenia wysokiej i średniej odporności na chemikalia należy użyć szczegółowej karty chemicznej i tabeli czasów przenikania w podzia-
le na produkty zgodnie z normą EN374.

OPIS NORM EN: ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

CZAS PRZENIKANIA                       Zgodnie z normą EN374-3:2003  

0 1 2 3 4 5 6
<10 10 - 30 30 - 60 60 - 120 120 - 240 240 - 480 >480
nie 

zalecane
ochrona 

przed rozpryskami
ochrona 

przed rozpryskami
średni 

stopień ochrony
średni 

stopień ochrony
wysoki

stopień ochrony
wysoki

stopień ochrony

Dane podane w powyższej tabeli opracowano na podstawie testów laboratoryjnych wnętrza dłoni rękawic oraz ekstrapolacji pochodzących z nich 
danych. Badania te były wykonywane za pomocą standardowych metod testowych i mogą nie odzwierciedlać prawidłowo konkretnych warunków 
użytkowania produktu. Ponieważ firma Ansell nie ma możliwości przewidzenia ani kontrolowania warunków użytkowania produktu, wszystkie dane 
należy traktować jako informacyjne.

RĘKAWICE
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Nazwa chemiczna AlphaTec® AlphaTec® Barrier® Bi-ColourTME ChemTekTM ChemTekTM ExtraTM Neotop® PVA® Scorpio® Snorkel® Sol-Vex® Sol-Vex® Sol-Vex®

VitrexTM 
1-metoksy-2-propanol 120-240 60-120 >480 10-30 240-480 240-480 10-30 30-60 >480 60-120 10-30 296 240-480 236 10-30
aceton 6 <10 >480 8 >480 >480 15 17 37 <5 <5 10 10-30 7 <5
acetonitryl 13 <10 >480 14 >480 >480 10 34 145 28 <10 14 20 11 <5
akrylan metylu <10 <10 >480 <10 240-480 10-30 <10 <10 >480 <10 <10 10-30 10-30 <10 <10
akrylonitryl 6 <10 >480 9 >480 >480 10 15 >480 43 <10 7 <10 <10 <10
aldehyd glutarowy 50% >480 >480 >480 >480 >480 >480 >480 >480 <10 >480 >480 >480 >480 >480 >480
alkohol allilowy 30-60 10-30 >480 10-30 >480 30-60 10-30 120-240 <10 240-480 60-120 30-60 30-60 51 10-30
alkohol butylowy >480 >480 >480 120 >480 >480 120 >480 60-120 >480 120-240 >480 >480 >480 >480
alkohol izopropylowy >480 >480 >480 80 240-480 240-480 80 120-240 55 240-480 95 >480 >480 >480 96
alkohol oktylowy >480 >480 >480 >480 >480 >480 >480 120-240 >480 120-240 240-480 >480 >480 >480 240-480
benzen 14 <10 >480 <10 19 >480 5 10 >480 <5 <5 24 28 22 <5
benzyna 120-240 60-120 >480 <10 >480 >480 <10 10-30 >480 30-60 60-120 240-480 240-480 134 60-120
benzyna ciężka hydroodsiarczona 
(ropa naftowa)

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

benzyna lakowa >480 >480 >480 10 10-30 >480 12 48 >480 60-120 10-30 >480 >480 >480 240-480
benzyna lekka hydroodsiarczona 
(ropa naftowa)

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

bezwonny fluorowodyr <10 <10 90 <10 >480 >480 <10 65 <10 25 2 <10 <10 1 <10
bisfenol A >480 >480 >480 >480 >480 >480 >480 >480 >480 >480 >480 >480 >480 >480 >480
chlorek benzoilu <10 <10 >480 <10 >480 >480 <10 <10 >480 <10 <10 >10 >10 <10 <10
chlorek metylenu <10 <10 16 1 9 142 1 4 >480 <10 <10 4 4 2 <10
chlorek tionylu <10 <10 120-240 120-240 <10 >480 <10 <10 120-240 <10 <10 <10 <10 <10 <10
chloroform <10 <10 32 <10 <10 120-240 <10 <10 >480 <10 <10 <10 <10 <10 <10
cykloheksanol >480 >480 >480 10-30 >480 >480 <10 >480 >480 >480 >480 >480 >480 >480 >480
cykloheksanon 55 16 >480 30-60 >480 10-30 35 39 >480 51 30 69 113 42 6
destylat lekki hydroodsiarczony 
(ropy naftowej)

>480 >480 >480 10-30 10-30 >480 10-30 10-30 >480 30-60 10-30 >480 >480 >480 >480

dimetyloamina 28 10-30 >480 <5 8 57 6 9 11 <5 <5 57 79 17 <5
dimetyloformamid 18 <10 >480 99 >480 >480 91 58 13 35 19 19 43 <5 <5
dimetylusulfotlenek 120-240 60-120 >480 >480 >480 >480 240-480 >480 <10 >480 <10 300 240-480 >120 >10
disiarczek węgla 10-30 <10 >480 <5 <5 >480 <5 <5 >480 <5 <5 12 <5 12 <10
etanol 240-480 120-240 >480 20 240-480 >480 10-30 350 <10 >480 60-120 >480 >480 170 30-60
eter metylowo-t-butylowy >480 >480 >480 <10 <10 <10 <10 <10 >480 10-30 <10 >480 >480 >480 60-120
etyloamina 60-120 30-60 >480 10-30 60-120 10-30 <10 60-120 240-480 60-120 <10 83 60-120 85 30-60
etylobenzen <10 <10 >480 <10 120-240 <10 <10 <10 >480 <10 <10 10-30 10-30 <10 <10
fenol 78 10-30 >480 202 >480 >480 245 >480 >480 >480 220 78 60-120 64 <10
formaldehyd, 35% >480 >480 >480 >480 >480 >480 >480 >480 <10 >480 >480 >480 >480 >480 >480
fosforan trikrezylu >480 >480 >480 >480 >480 >480 >480 >480 >480 >480 >480 >480 >480 >480 >480
freon TF >480 >480 >480 >20 <10 <10 <10 10-30 >480 240-480 <10 >480 >480 >480 60-120
ftalan dibutylu >480 >480 240-480 10-30 >480 >480 10-30 60-120 >480 60-120 60-120 >480 >480 >480 240-480
gamma-butyrolakton <10 <10 >480 240-480 >480 >480 >480 120-240 120-240 120-240 <10 10-30 10-30 <10 <10
gikol butylowy 240-480 120-240 >480 30-60 >480 >480 10-30 120-240 120-240 >480 <10 240-480 240-480 240-480 10-30
glikol etylenowy >480 >480 >480 >480 >480 >480 >480 >480 120-240 >480 >480 >480 >480 >480 60-120
glikol etylowy 120-240 60-120 >480 10-30 >480 10-30 10-30 60-120 <10 290 10-30 120-240 120-240 120-240 30-60
glikol propylenowy >480 >480 >480 >480 >480 >480 >480 >480 >480 >480 >480 >480 >480 >480 60-120
heksametylodisilazan >480 >480 >480 67 <10 >480 30-60 30-60 >480 30-60 10-30 >480 >480 >480 120-240
heksan >480 >480 >480 <5 10-30 >480 7 27 >480 78 9 >480 >480 >480 >480
heptan >480 >480 >480 <10 9 >480 <10 27 >480 15 <10 >480 >480 >480 >480
izoforon 120-240 60-120 >480 10-30 >480 10-30 10-30 30-60 >480 60-120 <10 240 240-480 120-240 10-30
izooktan >480 >480 >480 30-60 10-30 >480 10-30 150 >480 >480 10-30 >480 >480 >480 >480
izopropanol >480 >480 >480 80 >480 >480 71 120-240 55 240-480 95 >480 >480 >480 96
ksylen 41 10 >480 <10 10-30 >480 9 8 >480 17 6 83 90 56 <5
kwas akrylowy 30-60 10-30 >480 60-120 >480 240-480 60-120 64 <10 >480 166 69 30-60 40* <5
kwas azotowy 70% 53* 14* >480 235 >480 >480 >480 >480 <10 >480 198 41* 60-120* 40* <5
kwas bromopropianowy >480* >480* >480 >480 >480 >480 240-480 >480 <10 >480 120-240 >480* >480* >480* 120-240*
kwas chlorowodarowy, 37% >480 >480 >480 >480 >480 >480 >480 >480 <10 >480 >480 >480 >480 >480 394*
kwas fluorowodorowy, 48% 120-240* 60-120* >480 >480 >480 >480 369 (95%) >480 <10 >480 >480 120-240* 120-240* 179* <10
kwas fosforowy, stężony >480 >480 >480 >480 >480 >480 >480 >480 <10 >480 >480 >480 >480 >480 >480
kwas maleinowy, roztwór wodny >480 >480 >480 >480 >480 >480 >480 >480 <10 >480 >480 >480 >480 >480 >480
kwas mrówkowy, 98-100% 30-60 10-30 >480 108 240-480 240-480 58 >480 <10 >480 76 46 30-60 22 <10
kwas nadoctowy, 39% 124 30-60 >480 62 >480 >480 60-120 300 1 >480 155 60-120 60-120 55 20
kwas octowy lodowaty 104 23 >480 129 >480 >480 135 193 <10 >480 >120 155 190 61 9
kwas siarkowy, 96% 55* 50* >480 149 265 >480 258 201 <5 302 (95%) 35 105* 127* 63* 13
kwas szczawiowy, roztwór wodny >480 >480 >480 >480 >480 >480 >480 >480 <10 >480 >480 >480 >480 >480 >480
metakrylan metylu 10-30 <10 >480 <10 60-120 <10 <10 10 240-480 <10 <10 27 10-30 19 <10
metanol 70 21 >480 41 >480 >480 44 116 5 154 35 127 129 35 6
metyloamina, 40% >480 >480 >480 10-30 >480 >480 <10 >480 <10 >480 60-120 >480 >480 >480 10-30
metyloetyloketon 7 <10 >480 7 237 >480 8 9 41 5 <10 10 13 5 <5
metyloizobutyloketon <10 <10 >480 9 240-480 10-30 14 13 60-120 16 <10 37 10-30 27 <10
monochlorobenzen <10 <10 >480 <10 10-30 >480 <10 <10 >480 <10 <10 10-30 10-30 <10 <10
monoetanoloamina >480 >480 >480 >480 >480 >480 >480 >480 240-480 >480 >480 >480 >480 >480 >480
n-metylo-2-pirolidon 10-30 <10 >480 26 >480 120-240 30-60 10-30 <10 10-30 <10 27 10-30 10-30 <10
n-undekan >480 >480 >480 30-60 10-30 >480 10-30 60-120 >480 120-240 <10 >480 >480 >480 >480
nadtlenek wodoru 30% >480 >480 >480 >480 >480 >480 >480 >480 <10 >480 >480 >480 >480 >480 140
nafta >480 >480 >480 60-120 60-120 >480 30-60 240-480 >480 >480 >480 >480 >480 >480 >480
nafta VMP 60-120 30-60 >480 10-30 >10 >480 <10 30-60 >480 60-120 60-120 >480 >480 84 30-60
nitrobenzen 60-120 30-60 >480 <10 >480 >480 <10 <10 >480 <10 <10 105 305 105 10-30
octan 1-metoksy-2-propylu 120-240 60-120 >480 <10 >480 30-60 <10 10-30 >480 10-30 <10 203 120-240 132 <10
octan butylu 49 10-30 >480 10-30 60-120 10-30 16 23 >480 9 7 66 60-120 47 <5
octan etylu 15 <10 >480 9 105 >480 14 10 >480 16 <5 33 29 18 <5
octan glikolu etylowego 60-120 30-60 >480 21 >480 10-30 29 31 >480 30-60 10-30 60-120 129 60-120 10-30
octan propylu 10-30 <10 >480 <10 30-60 <10 <10 <10 >480 <10 <10 10-30 10-30 20 <10
olej mineralny >480 >480 >480 10-30 >480 >480 10-30 10-30 >480 30-60 <10 >480 >480 >480 120-240
olej napędowy >480 >480 >480 <10 10-30 >480 <10 10-30 >480 10-30 10-30 >480 >480 >480 >480
piperazyna, roztwór wodny >480 >480 >480 >480 >480 >480 >480 >480 <10 >480 >480 >480 >480 >480 >480
pirydyna 10-30 <10 >480 1 252 >480 <10 12 8 <10 7 13 10-30 10 <10
propanol >480 >480 >480 120-240 >480 >480 127 >480 68 >480 121 >480 >480 >480 30-60
propionitryl <10 <10 >480 <10 >480 10-30 <10 10-30 >480 98 <10 10-30 10-30 <10 <10
ropa naftowa >480 >480 >480 <10 >480 >480 <10 10-30 >480 10-30 10-30 >480 >480 >480 >480
rozpuszczalnik Stoddarda >480 >480 >480 10-30 <10 >480 <10 120-240 >480 240-480 120-240 >480 >480 >480 >480
smoła węglowa >480 >480 >480 <10 >480 >480 <10 10-30 >480 10-30 10-30 >480 >480 >480 >480
styren 19 <10 >480 9 10-30 >480 10 9 >480 <5 9 32 31 24 <5
tetrachlorek węgla 240-480 120-240 240-480 <10 <10 >480 <10 <10 >480 <10 <10 240-480 240-480 240-480 10-30
tetrachloroetylen 133 60-120 >480 10-30 13 >480 11 17 >480 4 5 395 397 136 12
tetrahydrofuran <10 <10 >480 <10 9 17 6 6 52 <5 <5 10 10-30 6 <10
tetrahydratiofen 10-30 <10 >480 <10 >480 >480 <10 11 >480 <7 10-30 29 66 12 <10
toluen 19 <10 >480 5 10 >480 4 7 >480 <5 <5 30 54 23 <5
trichloroetylen 10-30 <10 >480 3 5 >480 3 5 >480 <10 <10 10-30 10-30 12 <10
trietanoloamina 240-480 240-480 >480 240-480 >480 >480 >480 >480 240-480 >480 >480 >480 >480 >480 60-120
trietyloamina >480 >480 >480 5 <10 >480 13 23 >480 <5 <10 >480 >480 >480 100
wodorotlenek amonu, 25% 265 120-240 27 >480 >480 >480 >480 >480 <10 >480 >480 >480 >480 (50%) >480 48
wodorotlenek sodu, 50% >480 >480 (40%) >480 >480 >480 >480 >480 >480 <5 >480 >480 >480 >480 >480 >480 (40%)

* Mimo długiego czasu przenikania możliwe jest przedwczesne zniszczenie rękawic. Zalecane tylko do ochrony przed rozpryskami.
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Touch N Tuff® 

Rękawice Touch N Tuff®, nitryl

mankiet chwytność kolor grubość [mm] bezpudrowe rozmiar EN długość [mm] nr kat.

ściągacz gładkie zielony 0,12 tak 6,5-7, 7,5-8, 
8,5-9, 9,5-10 240 PSP0092600

ściągacz gładkie zielony 0,12 tak 6,5-7, 7,5-8, 
8,5-9, 9,5-10, 10,5-11 300 PSP0092605

Firma Ansell wykonała obszerne testy bezpudrowej rękawicy nitrylowej Touch N Tuff® 92-600, aby zagwarantować jej użytkownikowi najlepszą 
możliwą ochronę przed rozpryskami substancji chemicznych. Testy przeprowadzone przez Centexbel - niezależne certyfikowane belgijskie labo-
ratorium badawcze - potwierdzają, że w porównaniu z innymi jednorazowymi rękawicami nitrylowymi rękawice Touch N Tuff® zapewniają najlepszą 
ochronę przed substancjami chemicznymi. Testowano odporność na przesiąkanie przy zastosowaniu dziewięciu najczęściej spotykanych substan-
cji chemicznych podstawowych rodzajow. Poza rękawicami Touch N Tuff® przetestowano jedenaście konkurencyjnych rodzajow rękawic. Zwycięz-
cą okazały się rękawice Touch N Tuff®, ktore zapewniają najwyższy poziom ochrony przed największą liczbą substancji chemicznych. Tak wysoki 
poziom ochrony sprawia, że rękawice Touch N Tuff® idealnie nadają się do wielu zastosowań przemysłowych, w których istnieje ryzyko rozprysków 
substancji chemicznych. Pracownicy sektora farmaceutycznego, samochodowego i chemicznego oraz laboratoriów, ktorzy w pracy są narażeni na 
rozpryski substancji chemicznych, powinni nosić rękawice Touch N Tuff®.

mankiet chwytność kolor grubość [mm] bezpudrowe rozmiar EN długość [mm] nr kat.

ściągacz teksturowane 
końce palców zielony 0,12 nie 6,5-7, 7,5-8, 

8,5-9, 9,5-10 240 PSP0092500

Rękawice Touch N Tuff®, nitryl

Rękawice TNT® Blue, nitryl

mankiet chwytność kolor grubość [mm] bezpudrowe rozmiar EN długość [mm] nr kat.

ściągacz teksturowane 
końce palców jasnoniebieski 0,10 tak 6-6,5, 7-7,5, 

8-8,5, 9-9,5 300 PSP0092665

ściągacz teksturowane 
końce palców jasnoniebieski 0,10 tak 6-6,5, 7-7,5, 

8-8,5, 9-9,5 240 PSP0092670

mankiet chwytność kolor grubość [mm] bezpudrowe rozmiar EN długość [mm] nr kat.

ściągacz teksturowane 
końce palców biały 0,08 tak 6,5-7, 7,5-8, 

8,5-9, 9,5-10 240 PSP0048601

Rękawice Starpack®, nitryl

Jako lider branży w dziedzinie produkcji rękawic nitrylowych Ansell zapewnia najlepsze środki ochrony przed zasadami, olejami, wieloma rozpusz-
czalnikami i tłuszczami zwierzęcymi. Nasze rękawice nitrylowe zapewniają również znakomitą odporność na rozdarcia, przekłucia, ścieranie i prze-
cięcia przy niewielkiej grubości polimeru, z którego są wykonane. Rękawice nitrylowe nie są zalecane do pracy z ketonami i niektórymi rozpusz-
czalnikami organicznymi.

Produkty wykonane z nitrylu - charakterystyka

Rękawice Sol-Vex®, nitryl

mankiet chwytność kolor grubość [mm] bezpudrowe rozmiar EN długość [mm] nr kat.
długi 

mankiet 
odwrócony 

romb niebieski 0,38 tak 7, 8, 9, 10, 11 330 PSP0037500

długi 
mankiet łacha piachu zielony 0,38 tak 6, 7, 8, 9, 

10, 11 330 PSP0037675

długi 
mankiet 

odwrócony 
romb zielony 0,38 tak 7, 8, 9, 10, 11 330 PSP0037676

długi 
mankiet 

odwrócony 
romb zielony 0,425 tak 7, 8, 9, 10, 11 380 PSP0037695
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Neopren jest odporny na wiele olejów, kwasów, substancji żrących i rozpuszczalników, ale odpornością na rozdarcia, przekłucia, ścieranie i prze-
cięcia nie dorównuje nitrylowi ani naturalnej gumie. Ta karta zawiera charakterystyki naszych rękawic z neoprenu i ułatwia znalezienie produktu 
najlepszego do danej czynności.

Rękawice Neox®, neopren 

wyściółka mankiet chwytność kolor rozmiar EN długość [mm] nr kat.
dżersej izolacyjny długi mankiet gładkie czarny 10 305 PSP0009022

bawełna dżersejowa długi mankiet gładkie czarny 10 785 PSP0009430
bawełna dżersejowa długi mankiet gładkie czarny 10 305 PSP0009912
bawełna dżersejowa długi mankiet gładkie czarny 10 305 PSP0009922
bawełna dżersejowa długi mankiet gładkie czarny 10 355 PSP0009924
bawełna dżersejowa długi mankiet gładkie czarny 10 455 PSP0009928

Rękawice ThermaPreneTM, neopren

wyściółka mankiet chwytność kolor rozmiar EN długość [mm] nr kat.
podwójna wyściółka 

izolacyjna długi mankiet szorstkie czarny 8, 10 460 PSP0019024

podwójna wyściółka 
izolacyjna długi mankiet szorstkie czarny 8, 10 660 PSP0019026

wyściółka mankiet chwytność kolor rozmiar EN długość [mm] nr kat.
bawełna ze ściegiem 

interlock długi mankiet szorstkie zielony 8, 9, 10 300 PSP0008352

bawełna ze ściegiem 
interlock długi mankiet szorstkie zielony 8, 9, 10 350 PSP0008354

Rękawice Scorpio®, neopren

wyściółka mankiet chwytność kolor grubość [mm] rozmiar EN długość [mm] nr kat.
flokowane prosty mankiet romb czarny 0,75 7, 8, 9, 10, 11 300 PSP0029500

Rękawice Neotop®, neopren

mankiet chwytność kolor bezpudrowe rozmiar EN długość [mm] nr kat.

ściągacz teksturowane 
końce palców jasnozielony tak 6,5-7, 7,5-8, 

8,5-9, 9,5-10 240 PSP0025101

ściągacz teksturowane 
końce palców jasnozielony tak 6,5-7, 7,5-8, 

8,5-9, 9,5-10 290 PSP0025201

Rękawice NeoTouch®, neopren

Produkty wykonane z neoprenu - charakterystyka
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Bardzo duża elastyczność i znaczna odporność na wiele kwasów i alkoholi sprawiają, że rękawice firmy Ansell z naturalnej gumy są wygodne, a 
jednocześnie chronią przed chemikaliami i cieczami. Możesz wykorzystać tę kartę do porównania rękawic gumowych i ustalenia, które z nich są 
najlepsze dla Ciebie.
Produkty zawierające naturalną gumę mogą powodować reakcje alergiczne. Ponadto nie należy ich stosować w kontakcie ze smarami i olejami.

Rękawice Econohands® Plus, naturalna guma

wyściółka mankiet chwytność kolor grubość [mm] rozmiar EN długość [mm] nr kat.

flokowane proste 
wykończenie rybia łuska żółty 0,35 6,5-7, 7,5-8, 

8,5-9, 9,5-10 305 PSP0087190

flokowane proste 
wykończenie rybia łuska niebieski 0,35 6,5-7, 7,5-8, 

8,5-9, 9,5-10 305 PSP0087195

Rękawice UniversalTM Plus, naturalna guma

wyściółka mankiet chwytność kolor grubość [mm] rozmiar EN długość [mm] nr kat.

flokowane ząbkowany rybia łuska żółty 0,40 6,5-7, 7,5-8, 
8,5-9, 9,5-10 305 PSP0087650

flokowane ząbkowany rybia łuska półprzezroczysty
czerwony 0,40 6,5-7, 7,5-8, 

8,5-9, 9,5-10 305 PSP0087660

flokowane ząbkowany rybia łuska niebieski 0,40 6,5-7, 7,5-8, 
8,5-9, 9,5-10 305 PSP0087665

Rękawice Duzmor® Plus, naturalna guma

wyściółka mankiet chwytność kolor grubość [mm] rozmiar EN długość [mm] nr kat.

nieflokowane ząbkowany rybia łuska naturalne 0,43 6,5-7, 7,5-8, 
8,5-9, 9,5-10 305 PSP0087600

Rękawice Austral® Plus, naturalna guma

wyściółka mankiet chwytność kolor grubość [mm] rozmiar EN długość [mm] nr kat.

flokowane ząbkowany rybia łuska żółty 0,50 6,5-7, 7,5-8, 
8,5-9, 9,5-10 300 PSP0087800

flokowane ząbkowany rybia łuska różowy 0,50 6,5-7, 7,5-8, 
8,5-9, 9,5-10 300 PSP0087805

Rękawice ProfilTM Plus, naturalna guma

wyściółka mankiet chwytność kolor grubość [mm] rozmiar EN długość [mm] nr kat.

flokowane ząbkowany pikot żółty 0,55 6,5-7, 7,5-8, 
8,5-9, 9,5-10 300 PSP0087850

Rękawice Bi-ColourTM, naturalna guma

wyściółka mankiet chwytność kolor grubość [mm] rozmiar EN długość [mm] nr kat.

flokowane prosty mankiet romb zielony i żółty 0,68
6,5-7, 7,5-8, 

8,5-9, 9,5-10, 
10,5-11

323 PSP0087900

Rękawice ExtraTM, naturalna guma

wyściółka mankiet chwytność kolor grubość [mm] rozmiar EN długość [mm] nr kat.

flokowane prosty mankiet romb czarny 0,75
6,5-7, 7,5-8, 

8,5-9, 9,5-10, 
10,5-11

320 PSP0087950

flokowane prosty mankiet romb czarny 0,75
6,5-7, 7,5-8, 

8,5-9, 9,5-10, 
10,5-11

320 PSP0087955
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Rękawice Hycare®, naturalna guma

wyściółka mankiet chwytność kolor rozmiar EN długość [mm] nr kat.
bawełna ze 

ściegiem interlock długi mankiet gładkie jasnoniebieski 6, 7, 8, 9, 10, 11 300 PSP0062200

Rękawice Conform® +, naturalna guma

mankiet chwytność kolor grubość [mm] bezpudrowe rozmiar EN długość [mm] nr kat.

ściągacz gładkie naturalne 0,12 nie 5-6,5, 7-8,5,
9-10,5 240 PSP0069140

ściągacz teksturowane naturalne 0,12 tak 5-6,5, 7-8,5,
9-10,5 240 PSP0069150

PCW zapewnia znaczną odporność na wiele kwasow, substancji żrących, zasad i alkoholi, a także na ścieranie. Ta karta umożliwia porownanie 
charakterystyk rękawic z PCW firmy Ansell. Dzięki tym rękawicom pracownicy uczuleni na lateks mogą poczuć wygodę, ktorą zapewnia naturalna 
guma, bez obawy przed reakcjami alergicznymi.
Rękawice te nie są zalecane do pracy z ketonami i wieloma innymi rozpuszczalnikami.

Rękawice PVA®, alkohol poliwynylowy

wyściółka mankiet chwytność kolor rozmiar EN długość [mm] nr kat.
bawełna ze ściegiem 

interlock długi mankiet gładkie czerwony 9 305 PSP0015552

bawełna ze ściegiem 
interlock długi mankiet gładkie czerwony 9,10 355 PSP0015554

Rękawice Barrier®, laminowana powłoka

wyściółka mankiet chwytność kolor grubość [mm] rozmiar EN długość [mm] nr kat.
nieflokowane długi mankiet gładkie biały 0,062 6, 7, 8, 9, 10, 11 380-410 PSP0002100

Rękawice Snorkel®, PCW

wyściółka mankiet chwytność kolor rozmiar EN długość [mm] nr kat.
bawełna dżersejowa długi mankiet szorstkie zielony 9, 10 305 PSP0004412
bawełna dżersejowa długi mankiet szorstkie zielony 9, 10 355 PSP0004412
bawełna dżersejowa długi mankiet szorstkie zielony 10 455 PSP0004418
bawełna dżersejowa długi mankiet szorstkie zielony 10 255 PSP0004460

Rękawice ChemTekTM, butyl/viton

wyściółka mankiet chwytność kolor grubość [mm] rozmiar EN długość [mm] nr kat.
nieflokowane ściągacz szorstki czarny 0,35 7, 8, 9, 10, 11 350 PSP0038514

nieflokowane ściągacz szorstki czarny 0,50 7, 8, 9, 10 350 PSP0038520

nieflokowane ściągacz gładkie czarny 0,70 9, 10 350 PSP0038628

Rękawice Dura-TouchTM, winyl

mankiet chwytność kolor grubość [mm] bezpudrowe rozmiar EN długość [mm] nr kat.

ściągacz gładkie bezbarwny 0,12 nie 6-6,5, 7-7,5, 
8-8,5, 9-9,5 240 PSP0034500
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Rękawice niesterylne jednorazowe, lateks

Rękawice niesterylne jednorazowe, nitril

Rękawice niesterylne jednorazowe, winyl

typ kolor siła 
zrywająca

grubość 
[mm] trwałość opak. długość 

[mm] rozmiar nr kat. 

lateks pudrowane biel naturalna mediana 6N mediana 0,20 5 lat 100 szt. 240 XS 82399582XS
lateks pudrowane biel naturalna mediana 6N mediana 0,20 5 lat 100 szt. 240 S 823995820S
lateks pudrowane biel naturalna mediana 6N mediana 0,20 5 lat 100 szt. 240 M 823995820M
lateks pudrowane biel naturalna mediana 6N mediana 0,20 5 lat 100 szt. 240 L 823995820L
lateks pudrowane biel naturalna mediana 6N mediana 0,20 5 lat 90 szt. 240 XL 82399582XL

typ kolor siła 
zrywająca

grubość 
[mm] trwałość opak. długość 

[mm] rozmiar nr kat. 

lateks, bez pudru biel naturalna mediana 6N mediana 0,20 3 lata 100 szt. 240 XS 82379583XS
lateks, bez pudru biel naturalna mediana 6N mediana 0,20 3 lata 100 szt. 240 S 823795830S
lateks, bez pudru biel naturalna mediana 6N mediana 0,20 3 lata 100 szt. 240 M 823795830M
lateks, bez pudru biel naturalna mediana 6N mediana 0,20 3 lata 100 szt. 240 L 823795830L
lateks, bez pudru biel naturalna mediana 6N mediana 0,20 3 lata 90 szt. 240 XL 82379583XL

typ kolor siła 
zrywająca

grubość 
[mm] trwałość opak. długość 

[mm] rozmiar nr kat. 

nitril, ultralekkie fioletowy mediana 6N mediana 0,14 3 lata 200 szt. 240 XS 82679584XS
nitril, ultralekkie fioletowy mediana 6N mediana 0,14 3 lata 200 szt. 240 S 826795840S
nitril, ultralekkie fioletowy mediana 6N mediana 0,14 3 lata 200 szt. 240 M 826795840M
nitril, ultralekkie fioletowy mediana 6N mediana 0,14 3 lata 200 szt. 240 L 826795840L
nitril, ultralekkie fioletowy mediana 6N mediana 0,14 3 lata 180 szt. 240 XL 82679584XL

typ kolor siła 
zrywająca

grubość 
[mm] trwałość opak. długość 

[mm] rozmiar nr kat. 

nitril, lekkie niebieski mediana 9N mediana 0,20 3 lata 100 szt. 240 XS 82679583XS
nitril, lekkie niebieski mediana 9N mediana 0,20 3 lata 100 szt. 240 S 826795830S
nitril, lekkie niebieski mediana 9N mediana 0,20 3 lata 100 szt. 240 M 826795830M
nitril, lekkie niebieski mediana 9N mediana 0,20 3 lata 100 szt. 240 L 826795830L
nitril, lekkie niebieski mediana 9N mediana 0,20 3 lata 90 szt. 240 XL 82679583XL

typ kolor siła 
zrywająca

grubość 
[mm] trwałość opak. długość 

[mm] rozmiar nr kat. 

winyl, bez pudru przezroczysty mediana 3,6N mediana 0,10 5 lat 100 szt. 240 XS 82579604XS
winyl, bez pudru przezroczysty mediana 3,6N mediana 0,10 5 lat 100 szt. 240 S 825796040S
winyl, bez pudru przezroczysty mediana 3,6N mediana 0,10 5 lat 100 szt. 240 M 825796040M
winyl, bez pudru przezroczysty mediana 3,6N mediana 0,10 5 lat 100 szt. 240 L 825796040L
winyl, bez pudru przezroczysty mediana 3,6N mediana 0,10 5 lat 90 szt. 240 XL 82579604XL

typ kolor siła 
zrywająca

grubość 
[mm] trwałość opak. długość 

[mm] rozmiar nr kat. 

winyl, pudrowane przezroczysty mediana 3,6N mediana 0,10 5 lat 100 szt. 240 XS 82599611XS
winyl, pudrowane przezroczysty mediana 3,6N mediana 0,10 5 lat 100 szt. 240 S 825996110S
winyl, pudrowane przezroczysty mediana 3,6N mediana 0,10 5 lat 100 szt. 240 M 825996110M
winyl, pudrowane przezroczysty mediana 3,6N mediana 0,10 5 lat 100 szt. 240 L 825996110L
winyl, pudrowane przezroczysty mediana 3,6N mediana 0,10 5 lat 90 szt. 240 XL 82599611XL

Rękawice sterylne jednorazowe

typ kolor grubość 
[mm] opak. rozmiar nr kat. 

lateks pudrowane
Euroderm bezbarwne 0,12 pakowane pojedynczo,

50 par 7,5 PC0000E00S

lateks bezpudrowe
Euroderm MC bezbarwne 0,12 pakowane pojedynczo,

50 par 7,5 PC0000EMCS

RĘKAWICE

W poniższych tabelkach przedstawiamy Państwu najbardziej popularne oraz ekonomiczne wersje rękawic do zastosowań typowo laboratoryjnych. 
Duży wybór materiałów z których wykonane są oferowane rękawice pozwoli Państwu na odpowiedni dobór do swoich zastosowań i aplikacji. 

Najpopularniejsze typowe rękawice laboratoryjne jednorazowego użytku
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