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در همین راستا و در جهت حفظ محیط زیست، یک 
و  کوتاه  تاثیرات  پیوسته  صورت  به  اختصاصى  تیم 
بلند مدت هر یک از مراحل تولید بر محیط زیست را 
همچنین  مى گیرد.  نظر  تحت  و  کرده  اندازه گیرى 
تخصص این تیم، به ما در بهبود کارایى و به حداقل 
مى کند.  کمک  زیست  محیط  در  ما  پاى  رد  رساندن 
کلیه این اقدامات و برنامه ®HandCare در راستاى 

استاندارد ISO 14001 مى باشند.

تمامى مراحل تولید ما در راستاى الزامات و مقررات 
ارزیابى،  مى باشد.(ثبت،   REACH اروپایى  استاندارد 

صدور مجوز و محدودیت مواد شیمیایى)

ما در دستکش هاى خود اصول بهداشتى را در جهت 
فناورى  مى کنیم.  رعایت  بو  رساندن  حداقل  به 
که  مى کند  عمل  بو زدا  ماده  همانند   Sani�zed®
تا همچنان حس  نگاه مى دارد  با طراوت  را  دستکش 
که  است  ذکر  به  الزم  کند.  ایجاد  را  امنیت  و  ایمنى 
اســتفاده   Sani�zed® از  از درجه خاصـى   ATG®
مى کند که فاقد مواد شیمیایى مضر و سرطان زا است.

ما برنامه ®HANDCARE خود را در همه محصوالت 
ایمنى  و  بودن  بى ضرر  ما  مى کنیم.  استفاده   ATG®
و  کارکنان خود را در مراحل تولید تضمین مى کنیم 
از تمیز بودن دستکش ها، شستشو را  براى اطمینان 
تک  و  کرده  حساب  تولید  مراحل  از  یکى  عنوان  به 

تک محصوالت تولیدى را شستشو مى کنیم.
تصـفیه شده  باران  آب  از  فقط  فرآیند شستشو  در 
طراوت  و  تازگى  اقدام  این  مى شود.  اســتفاده 
بر  و  بسته بندى  از  شدن  خارج  از  پس  را  دستکش 

اساس استاندارد ®Oeko-Tex تضمین مى کند.

اسـتانـدارد  داراى  ما  دستـکش هاى  همچـنین 
به  ضررى  هیچ  و  بوده   Skin Health Alliance®
پوست دست نمى رساند. گواهى حفظ سالمت پوست 
شرکت  این  توسط  ایمنى  صنعت  در  بار  اولین  براى 
اخذ شده و به مشتریان و کاربران حرفه اى دستکش 
 ATG® محصوالت  که  مى دهد  را  اطمینان  این 

هیچگونه آسیبى به پوست نمى رساند.

ما تضمین مى کنیم که تجربه استفاده از دستکش هاى
®ATG، تجربه اى مملو از لطافت هم براى پوست و هم 
از  را  خود  تالش  تمام  ما  باشد.  زیست  محیط  براى 
که  کنیم  تضمین  تا  مى کنیم  انتها  تا  تولید  ابتداى 
و  بوده  حساسیت  ضد   100٪ ما  دستــکش هاى 
شما  دستان  براى  جهان  دستکش  مناسب ترین 

هستند.
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ATG  TECHNOLOGY PLATFORMS

 
 
 

تنفس 360 درجه
این تکنولوژى، استاندارد جدیدى را براى تنفس دست به وجود آورده 
تولید  با خارج کردن گرماى  تا  یافته است  این تکنولوژى توسعه  است. 
این تکنولوژى در روکش  افزایش راحتى شود.  شده در دستکش باعث 
دستکش و به واسطه فرموالسیون ثبت اختراع شده در دستکش اعمال 
مى شود. حباب هاى کوچک، شبکه اى از میکروتونل  ها را ایجاد مى کنند 
که گرما را خارج کرده و به دست اجازة تنفس مى دهند. با این تکنولوژى 
دارند. دستان خنک، شاداب،  را  تنفس 360 درجه  قابلیت  دستان شما 

ایمن و پربازده هستند.

سیستم فناورى دستکش هاى ®ATG به طور مداوم توسط گروهى 
حرفه اى، با توجه به تحقیقات و تحلیل بازار و منطبق با آخرین 
تکنولوژى هاى روز دنیا در حال توسعه است. برهمیـن اساس ما 
پیوسته و با اسـتفاده از نوآورى هاى جدید در حال بهبود تجربه 

مشترى هستیم.

چرا؟ زیرا ما پیچیدگى انتخاب و اجراى پروژه هاى ایمنى را که همۀ 
نیروى  سو  یک  از  کرده ایم.  درك  کند،  برطرف  را  شما  نیاز هاى 
انسانى پیوسته درخواست دستکش هاى راحت تر دارد و از سوى 
دیگر تالش بر این است که آسیب ها و هزینه هاى ناشى از آن به 

حداقل رسیده و بهره ورى کارگر افزایش یابد.

ما تالش داریم با استفاده از سیستم فناورى خود، راحتى  و بهره
 ورى کارگر را با معیارها و ویژگى هاى ایمنى ترکیب کنیم. همچنین 
به تازگى فناورى جدیدى به دستکش هاى خود اضافه کرده ایم که 

وظیفه مراقبت از دست را در حین کار و بعد از آن بر عهده دارد.

هر یک از تکنولوژى هاى به کار رفته در دستکش هاى ATG در 
یکى از دسته هاى زیر جا مى گیرد: 

1- راحتى
2- کارآیى

3- حفاظت دست
این تکنولوژى ها به صورت تکى و یا ترکیبى استفاده مى شود 
تا به شما دستکشى ارائه دهیم که به لطف همکارى با ”اتحادیه 

جهانى حفاظت از پوست“ کامال با پوست سازگار باشد.
تمامى دستکش ها با ماندگـارى باال طـراحى شده اند و امکان 
شستشو و استفاده مجدد را دارند تا نشان دهیم ما، براى پول 

شما ارزش قائلیم.

کاهش خستگى دست
این تکنولوژى باعث مى شود که دستکش مانند پوست دوم شما کار کند. 
تمرکز این تکنولوژى بر حداکثر کردن میزان ارگونومى دستکش ها است 
چشم گیر  کاهش  خصوص  در  مشترى  فوق العاده  تجربه  آن  نتیجه  که 
خستگى دست خواهد بود. این تکنولوژى طراحى و توسعه یافته است تا 
با تقلید از حالت و ابعاد طبیعى دست، انعطاف، چابکى و حس المسه عالى 

را براى شما مهیا کند.

براى حفاظت در برابر برش
در  برشـى  مقاومت  الیاف،  و  نخ  مقاوم ترین  کردن  ترکیب  با  تـکنولوژى  این 

سطح هاى مختلف را با راحتى باال و رضایت مصرف کننده همراه مى کند.
این نخ ها در کارخانه ما روکش و الگیرى مى شود که نتیجه آن الیافى سبک و 
منعطف با مقاومت برش باال خواهد بود. به تازگى یک الیه نیتریل جهت تقویت 
قسمت بین شست و انگشت اشاره تعبیه شده است. این الیه باعث افزایش 
و  افزایش  را  آن   عمر  شده،  دستکش ها  آسیب پذیِر  قسمت  این  در  مقاومت 

هزینۀ خرید دوباره را کاهش مى دهد.

براى کارآیى بهتر
ما چنگش را به عنوان یکى از ضوابط ایمنى در نظر مى گیریم. پوشش متخلخل 
صحیح  شدن  گرفته  از  تا  مى دهد  افزایش  را  چنگش  خاصیت  دستکش ها 
اجسام اطمینان حاصل کند و خستگى مربوط به نبوِد چنگش مناسب را کاهش 
دهد. براى حداکثر کردن چابکى و انعطاف دستکش، مواد روکش ثبت اختراع 

شدة ما فقط در محلى که نیاز است استفاده شده است.
این تکنولوژى با هوشمندى تمام طراحى شده تا هم در محیط هاى خشک و 
هم در محیط هاى مرطوب به شما کمک کند. این تکنولوژى با تکنولوژى برش 
ترکیب مى شود تا توازن مناسبى را بین چنگش و مقاومت در برابر برش ایجاد 

کند. اگر جسم لیز نخورد، نمى بُرد! 
این تکنولوژى خستگى دست را نیز کاهش مى دهد.

استفاده طوالنى باعث صرفه جویى مى شود
این تکنولوژى باعث افزایش دوام و ماندگارى بیشتر دستکش ها مى شود. چرا؟ 
زیرا دوام بیشتر دستکش باعث کاهش هزینه مى شود، اما فقط این نیست. این 
ما  پس  مى کند،  حاصل  اطمینان  دستکش ها  بودن  تازه  و  تمیز  از  تکنولوژى 
دستکش ها را طورى طراحى کردیم که قابلیت شست و شو داشته باشند. به این 

ترتیب شما مى توانید بیشترین بهره را از دستکش خود ببرید.

 جهت محافظت در برابر روغن، مایعات و مواد شیمیایى
امروزه بسیارى از مشاغل با مایعاتى نظیر آب، روغن و سایر مواد شیمیایى 
سر و کار دارند. این تکنولوژى طراحى شده است تا از شما در برابر این 
بفرد  منحصر  روکش  تکنولوژى  از  منظور  این  به  کند.  محافظت  مایعات 
آسترى  روى  بر  منعطف  و  سبک  روکش  این  است.  شده  استفاده   ATG®
بدون درز و با وزن هاى مختلف استفاده شده است. ترکیب این روکش و 
آستر مهندسى شده باعث مى شود تا عالوه بر جلوگیرى از نفوذ مایعات، 
درجات مختلف محافظت در برابر مواد شیمیایى را همراه با راحتى باال که 

براى دستکش هاى ضد اسید معمول نیست، مهیا کند.

®



حس بى نظیر المسه را ایجاد مى کنند
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®

* لطفا قبل از استفاده از دستکش هاى شیمیایى از جدول ارائه شده استفاده کنید و از مناسب بودن دستکش اطمینان حاصل نمایید.

Styles:
MaxiFlex®

Ultimate™

34-875
42-874
MaxiFlex®

Endurance™ 

34-848, 847
42-848
MaxiFlex®

Elite™

34-274, 244

Styles:
MaxiDry®

56-424
56-425
56-426
56-427
MaxiDry®

Plus™

56-530

Styles:
MaxiChem®

56-635

Styles:
MaxiFlex®

Cut™

34-8743
MaxiCut®

34-450

Styles:
MaxiCut® 

Oil™
34-304, 305
34-450LP

Styles:
MaxiChem®

Cut™

56-633

Styles:
MaxiCut®

Ultra™

44-3745
MaxiCut®

34-470

Styles:
MaxiDry®

Zero™
56-451
MaxiTherm®

30-201, 202

Styles:
MaxiCut® 

Oil™
34-504, 505
34-470LP

5

3

1

محیط کارى سرد

1.  محیط کارى مورد نظر را تعیین نمایید
2.  سطح مقاومت برشى را مشخص نمایید

3.  دستکش مورد نظر خود را بیابید
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AD-APT®
MaxiFlex®

AIRtech®

AD-APT®
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نوآورى
نیازهاى شما، مسیر تحقیقات ما را مشخص مى کند.

و  نیازها  براساس  ما  دستکش هاى  در  شده  استفاده  تکنولوژى هاى 
تحقیقات بازار و با آخرین فناورى هاى روز دنیا دائما و پیوسته در حال 
تجربه  پیوسته،  بطور  تا  تالشیم  در  ما  وسیله  این  به  هستند.  توسعه 
با  موفقیت  مسیر  در  دهیم.  افزایش  نـوآورى ها  طـریق  از  را  مـشترى  
چالش هایى روبرو هستیم که این چالش ها توسط تیم تحقیق و توسعه ما 

که در قلب قسمت تولید قرار گرفته است، بررسى و حل مى شوند.
دانشگاه ها،  بهترین  با  ما  توسعۀ  و  تحقیق  تیم  داخلى،  برفعالیت  عالوه 
صنایع و  کارشناسان جهان نیز همکارى مىکند. این روش باعث افزایش 
بهره ورى  و تبادل اطالعات شده، و مسیر و زمان توسعه را کاهش مىدهد.

کیفیت
همه چیز تحت کنترل ماست.

در  است.  کیفیت  شد  نخواهد  غافل  آن  از   ATG® هیچگاه که  چیزى 
تولید  مراحل  تمامى  ندارد.  وجود  برون سپارى  گونه  هیچ  ما  سیاست 
بصورت 100 % تحت کنترل بوده و تک تک مراحل با دقت زیر نظرگرفته 
بافتن  نخ،  سازى  آماده  اولیه،  مواد  تامین  مراحل  تمامى  مى شوند. 
انجام    ATG® توسط  مستقیم  بطور  شستشو  و  روکش  دستکش ها، 
مىشود. ما براى تضمین کیفیت و ضمانت محصوالتمان از هیچ تالشى 

دریغ نمىکنیم.

زمین و مردم
کره زمین و مردم آن براى ما ارزشمندند.

برنامۀ ما تحت عنوان ®HandCare به مشتریان و همه افرادى که از 
دستکش هاى ما استفاده مىکنند، این اطمینان را مى دهد که محصوالت 
به  تولید  ازمــراحل  یک  هـیچ  و  نداشته  پوست  براى  ضررى  هیچ  ما 

محیط زیست آسیبى نمىرساند .

:ISO 14001
تاثیرات  پیوسته  بصورت  اختصاصى  تیم  یک  محیطى:  زیست  مدیریت   
کوتاه و بلند مدت هریک از مراحل تولید را اندازه گیرى کرده و تحت نظر 
از  شده  جمع آورى  آب  ما  آب،  تصفیه  بخش  در  مثال  عنوان  به   . مى گیرد 
مى دهیم.  قرار  استفاده  مورد  شستشو  مراحل  در  و  کرده  تصفیه  را  باران 

تمامى مراحل تولید ما داراى ISO 14001 هستند.

حفاظت از سالمت انسان و محیط زیست:
 REACH تـمامى مراحل تولید ما در راسـتاى الزامات و مـقررات اروپایى 

مى  باشد. (ثبت، ارزیابى، صدور مجوز و محدودیت مواد شیمیایى)
عالوه  و  بوده  خطرناك  افزودنى  هرگونه  از  عارى  ما  دستکـش هاى  همه 
برایـن ما تضـمین مى کنیم که همه محصوالت ما چه امروز و چه در آینده، 

(SVHC).بدون استفاده از مواد شیمیایى مضر تولید مى شوند
ما از هیچ تالش براى اطمینان از تجربه خوب دستکش هاى®ATG هم براى 
شما و هم براى زمین دریغ نمىکنیم. ما تمام تالش خود را از ابتداى تولید 
تا انتها مىکنیم تا تضمین کنیم که دستکش هاى ما 100 % ضد حساسیت 

بوده و مناسب ترین دستکش روى زمین براى دستان شما هستند.

مشارکت و همکارى
ما براى همکارى هاى طوالنى مدت ارزش قائلیم

مصرف کنندگان براى ما ارزشمند هستند. ما میدانیم که باید دستکش هاى 
ما همیشه و همه جا در دسترس باشند. به عنوان یک کسب و کار جهانى، 
ما ارزشى را که توزیع کننده مى تواند در بازار ایجاد کند را مى شناسیم. این 
توزیع کننده است که به مصرف کننده به صورت روزانه خدمات ارائه مىکند. 
نقش ما حمایت، آموزش و تعلیم نمایندگان است تا او را به سفیر برندمان 
دسترس  در  خود  نماینده  از  حمایت  براى  ما  نیاز  صورت  در  کنیم.  تبدیل 

خواهیم بود.



- with - 

MaxiFlex® ® with AD-APT
31

MaxiFlex®  Ultimate™MaxiFlex®  Endurance™MaxiFlex®  Endurance™

42-87442-84442-848

palmpalm/dotsplam/dots

grey/blackgrey/blackorange/black

25 cm25 cm25 cm

1.00 mm1.10 mm1.10 mm

EN 388413141314131

5-125-125-12
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DURAtech®

AIRtech®   

•
•
•
•

دستکش استاندارد پى یو در
AD-APT®برابر مکسى فلکس با تکنولوژى

با قابلیت تنفس طراحى شده و به معیـارى براى چنگش در  َمکسىِفلِکس به عـنوان یک دستکش 
محیط هاى خشک تبدیل شده است. 

شما  دستــان  براى  بهتـــرى  شــرایط  مکســىفلکس  دستــکش  در   AD-APT® تکنــولوژى 
مىشـوند،  گــرم  و  مــىکنند  عــرق  دستــکش  داخل  در  شمــا  دستــان  اگر  مى کند  ایــجاد 
مکسىفلکس  دستکش  در  که   AD-APT®(All Day An�-Perspinant Technology) تکنولوژى 

استفاده شده است براى شما مناسب است. 
این تکنولوژى هوشمندانه ترین راه براى خشک، خنک و توانا نگاه داشتن دستان شماست.

 

دوام

360

روکش

سایز

EN 388:2003

EN 407:2006
 

EN 374:2003

 

:

EN388 MaxiFlex® Ultimate™

  18000

EN 511:2006

www.atg-glovesolutions.ir

EN 420:2003

Cat. II

 0120   Cat. III

A
A B C D

A B C

B

C

A
B
C

D

A
A B C D E F

B

C

D

E

F

  : CAT I
دستکش هاى ساده و خانگى  (غیر صنعتى)

جهت کار در محیط هاى بسیار کم خطر و بى خطر

  : CAT II
دستکش هاى صنعتى (مکانیکى)

جهت کار در محیط کم خطر و پر خطر

  : CAT III
دستکش هاى صنعتى (شیمیایى)

جهت کار در محیط هاى کم خطر و  پر خطر



 Ultimate™proRange™

18000 DURAtech • 

• 

• 

 /

42-87434-87534-87634-874FY

palm3/4 dippedfullypalm

grey/blackgrey/blackgrey/blackyellow/yellow

25 cm25 cm25 cm25 cm

1.00 mm1.00 mm1.00 mm1,00 mm

4131413141314131

5-125-125-125-12

Siliconfreeyesyesyesyes

 Endurance™

•  

• 

• 

DURAtech  
 360  AIRtech 

• 

42-84842-84442-84534-84642-847

palm/dotspalm/dots3/4 dipped/dotsfully/dotsdrivers/dots

orange/blackgrey/blackgrey/blackgrey/blackgrey/black

25 cm25 cm25 cm25 cm25 cm

1.10 mm1.10 mm1.10 mm1.10 mm1.10 mm

EN 38841314131413141314131

5-125-125-125-125-12

Siliconfreenonononono

proRange™

EN 388

®

AIRtech • 

®

®

®

www.atg-glovesolutions.ir

MaxiFlex®

MaxiFlex®

classicRange ™

56-53 0  

Blue/Black

30 cm

1.10 mm

4121

7-11

yes

yes

MaxiTherm®

30-202

3/4 dipped
orange/greyorange/grey

25 cm25 cm
2,50 mm2,50 mm

EN 38812411241
EN 511X1XX1X
EN 407X2XXXXX2XXXX

7-11 7-11 

classicRange ™

EN 388

EN 374

EN 374

30-201
palm 

  

 
 

•

•

•

•

MaxiDry®  Plus™

 

تکنولوژى                     جهت محافظت از دست دربرابر حالل ها و روغن هاى خورنده

روکش متخلخل جهت جلوگیرى از سر خوردن اجسام در محیط مرطوب و روغنى

طراحى خوش فرم و متناسب جهت کاهش خستگى و افزایش راحتى دست

فعالیت در محیط هاى روغنى، کار با حاللها

صنایع هوایى، پتروشیمى و پاالیشگاه

تعمیر و نگهدارى هواپیما

مصارف عمومى در گرما و سرما
چوب ساختمانى،  مصالح  با  کار 
شده مهندسى  قطعات  زباله، 
گرم محیط  و  سردخانه  در  کار 

ایمنى باال هنگام کار با حالل ها

 LIQUItech ®



™MaxiFlex® Elite

34-27434-275

palm3/4 dipped

blue/blueblue/blue

25 cm25 cm

0,75 mm0,75 mm

EN 38841214121

6-126-12

Siliconfreeyesyes

proRange™

™MaxiFlex® CutproRange™

34-874334-8753

palm3/4 dipped

green/blackgreen/black

25 cm25 cm

0,75 mm0,75 mm

EN 38843314331

6-116-11

Siliconfreeyesyes

        DURAtech  • 

•

• 

  % 30   • 

        360   AIRtech   

         

           • 

–  

• 

• 

• 

• 

  DURAtech  

AIRtech  

  (EN-Cut Level  3  CUTtech  

   

  • 

  

 –

®

®

®

®

®

www.atg-glovesolutions.ir

MaxiChem®proRange™

56-63556-633

green/blackd‘green/black

35 cm30 cm

1,30 mm1,40 mm

EN 38841314342

EN 374AKLAKL

EN 374yesyes

7-11

56-630

green/black

30 cm

1,30 mm

4131

AKL

yes

7-117-11

www.atg-glovesolutions.com

. 

Chemical name Level

Break-
through 

time 
(min)

1,2 Dichloroethane
1,4 Dioxane
1,5-Cyclooctadiene
1-Nitropropane
Acetic acid glacial 99%
Acetone
Acetonitrile
Acrylonitrile
Allyl Alcohol
Ammonia gas
Ammoniumhydroxide con.(28-30% ammonia)
Amyl Alcohol
Aqua regia
Benzaldehyde
Carbon Disulfide
Chlorine gas
Chloroform
Cholorobenzene
Chromic acid(cleaning solution)/sulfuric acid
Cyclohexane
Cyclohexanol
Cyclohexanone
Diacetone alcohol
Diethylamine
Diisobutyl ketone
Dimethyl Acetamide(DMAC)
Dimethyl formamide
d-limonene
Ethanol 92%
Ethidiumbromide 10%
Ethyl Acetate
Ethyl ether(diethyl ether)
Ethyl L-Lactate
Formic acid 90%
Glutaraldehyde 25%
Heptane
Hexane
Hydrazine 65%
Hydrochloric acid 10%
Hydrochloric acid 37%
Hydrofluoric acid 48%
Hydrofluoric acid 73%
Hydrogen peroxide 30%

0
1
3
1
3
1
1
0
2
1
0
6
6
1
1
6
0
0
4
5
6
3
5
1
3
2
1
4
4
6
1
1
4
3
6
6
5
6
6
5
4
1
6

6
25
67
13
79
12
18
3

49
15
8

>480
>480

29
20

>480
<1

7
138
361

>480
73

289
11
93
32
19

170
180

>480
10
11

189
>480
>480
>480

441
>480
>480
>343

160
21

>480

Chemical name Level

Break-
through 

time 
(min)

Iso propylAlcohol
Isobutyl Alcohol
Isooctane
Kerosene
Maleic Acid,saturated solution
Methanol
Methyl cellosolve
Methyl Ethyl Ketone
Methyl Ethyl Ketone/toluene(1:1 mixture)
Methyl isobutyl ketone(MIBK)
Methyl methacrylate
Methyl t-butyl ether(MTBE)
Methylene Chloride(DCM)
n-Amyl Acetate
N-butyl acetate
n-butyl Alcohol
Nitric acid 10%
Nitric acid 70%
Nitrobenzene
Nitromethane
n-pentane
N-propyl alcohol(propanol)
Perchloric acid 60%
Perchloroethylene(PERC)
Petrol,Unleaded
Phenol 90%
Phosphoric acid 85%(conc)
Potassium hydroxide 50%
Propylene Oxide
Propyl Acetate
Sodium Hydroxide 50%
Sodium Hydroxide 50%
Stoddard solvent
Sulfuric acid 47%(battery acid)
Sulfuric acid 95-98%
Tetrahydrofuran(THF)
Toluene
Trichloroethylene(TCE)
Vinyl Acetate
Xylenes mixed(Xylol)

4
6
6
4
6
2
4
1
0
1
1
3
0
2
1
6
6
3
2
1
2
6
6
1
3
0
6
6
0
1
6
6
6
6
3
0
0
0
0
1

170
>480
>480

168
>480

30
121

17
8

25
14
79
<1
43
26

>480
>480

70
37
15
50

>480
>480

24
91
<9

>480
>480

<1
11

>480
>480
>480
>480

70
5
1
5
9

22

•         LIQUItech 

• 
  • 

 • 

 

 

®
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MaxiCut®  Ultra™

44-374544-375544-344544-3455

palm3/4 dippedpalm/dots3/4 dipped/dots

blue/blackblue/blackblue/blackblue/black

25 cm25 cm25 cm25 cm

1.00 mm1.00 mm1.10 mm1.10 mm

EN 3884542454245424542

6-116-116-116-11

Siliconfreeyesyesyesyes

proRange™

MaxiCut® proRange™

34-45034-451

palm3/4 dipped

green/greygreen/grey

25 cm25 cm

1,20 mm1,20 mm

EN 38843314331

6-116-11

Siliconfreenono

 
DURAtech  • 

AIRtech  • 

( EN-Cut Level 3 CUTtech  • 

 • 

 –

• 

•

• 

ُ

    DURAtech 
  AIRtech 

      CUTtech 
         

       
 

®

®

®

www.atg-glovesolutions.ir

• 

• 

• 

®

®

®(EN-Cut level 5)

360 درجه دست

روکش متخلخل جهت جلوگیرى از سرخوردن اجسام در محیط روغنى

دوام

MaxiCut® Oil ™

34-30434-30534-50434-505

palm3/4 dippedpalm3/4 dipped

green/blackgreen/blackblue/blackblue/black

25 cm25 cm25 cm25 cm

1,30 mm1,30 mm1,60 mm1,60 mm

EN 3884331433145424542

7-117-117-117-11

Siliconfreeyesyesyesyes

proRange™

MaxiDry®proRange™

56-42556-42456-42656-427

3/4 dippedPalmdriverfully

purple/blackpurple/blackpurple/blackpurple/black

25 cm25 cm25 cm25 cm

1,30 mm1,30 mm1,10 mm1,30 mm

EN 3884121412141114121

EN 374 nonoyesno

7-117-117-117-11

  

• 

• 

• 

       LIQUItech  

          

    CUTtech  
          • 

–

     LIQUItech  • 

• 

•

•  

®

®

®

www.atg-glovesolutions.ir

فعالیت هاى عمومى، در محیط هاى
مرطوب و روغنى.


	1a
	1b
	2a
	2b
	3a
	3b
	4a
	4b

