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Intelligent Glo ve Solutions

MaxiDry® – yağ geçirmeyen MaxiFlex®’tir

MaxiDry® 

Dünyanın her yerinde tanınan ve sevilen MaxiFlex® 
kuru ortamlarda hassas işleme eldivenlerinin dünya 
standardına dönüştü.
İnsanlar bizden hâlâ süper ince, esnek, hünerli ve 
konforlu olan yağ geçirmez bir MaxiFlex® üretmemizi 
istedi. Biz de ürettik. İşte. Adını da MaxiDry® koydu.

LiquiTech® teknoloji platformu 

Sıvı geçirmezlik - LiquiTech® teknoloji platformumuz 
aracılığıyla yağlara direnci arttırdık.

ErgoTech® teknoloji platformu 

Ultra hafif - endüstride lider süper hafif bir dikişsiz 
örülmüş astarla birleştirilmiş sentetik kaplama 
mükemmel konfor, hassasiyet, uyum ve hüner sunar.

Kilit manşet - eldivenin elde kaymamasını garantiler: 
bilek alanındaki özel elastiki bir destek, sıkı ve rahat bir 
uyum için “kilit” etkisi sağlar.

GripTech® teknoloji platformu

Micro-cup kaymaz kavrama bitişimiz yağlı ve ıslak 
uygulamalarda kontrollü ve üstün bir kavrama sağlar. 
Kaymaz kavrama sadece gerçekten ihtiyaç duyulduğu 
yerde - avuç alanında – uygulanmaktadır, böylece 
esneklik engellenmez.

MaxiDray ®

HandCare® teknoloji platformu 

Bu ürünün imalatında ve bileşiminde 
kullanılan bütün malzemeler REACH 
mevzuatına uygundur.

Bu eldiven son ambalajlamadan önce 
yıkanmıştır ve böylece kullanım için 
temiz ve güvenli kılınmıştır.

Oeko-Tex® Birliği, bu ürünü 
değerlendirip ciltle temas ettiği andan 
itibaren cildi koruduğunu onaylamıştır.

Skin Health Alliance (Cilt Sağlığı 
Birliği) bu ürünün bilimsel dosyasını 
inceledikten sonra profesyonel 
dermatolojik akreditasyon vermiştir. 
Bkz. www.skinhealthalliance.org.

ATG®’nin HandCare®’i hakkında daha fazla bilgi için 
www.atg-glovesolutions.com adresini ziyaret edin.
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Intelligent Glo ve Solutions

MaxiDry® – yağ geçirmeyen MaxiFlex®’tir

Sanayiler

Temel maddeler
Otomotiv montajı, otomotiv satış sonrası, mobilya, 
kimyasallar, OEM, petrol ve gaz, metaller ve 
mineraller, madencilik, çelik ve demir, ambalaj ve 
konteynerler, kağıt ve kağıt hamuru, kauçuk ve 
plastik, kamyonlar ve diğer araçlar, beyaz eşya.

Sanayi malları
Hava-uzay ve savunma, genel inşaat malzemeleri, 
müteahhitler, cam, inşaat, dayanıklı mallar, 
endüstriyel elektrikli ekipmanlar, metal üretimi, 
konut inşaat, küçük aletler ve aksesuarlar. 

Güvenlik uyarısı: MaxiDry® kimyasallara
dirençli bir eldiven değildir. Kimyasallara dirençli bir 
eldivene ihtiyacınız varsa MaxiDry® Plus™ ürünlerimizi 
öneriyoruz.

Uygulamalar (yağlı)

Motor ve güç aktarma organları
Dişli kutusu ve şanzıman tertibatı
Genel işleme
Küçük dökümlerle çalışma
Küçük bileşenlerle çalışma

Birincil, ikincil ve son montaj
Amortisör tertibatı
Bakım

Ürün grubundaki diğer ürünler

MaxiDry® Plus™
Sadece kimyasal sıçrama riski 
bulunan alanlarda ve uygulamalarda 
çalışanlar için. 

MaxiChem®

Daha uzun ve daha yüksek koruma 
gerektiren kimyasallarla çalışanlar için.

Ref. No Kaplama   Renk  Astar  Boy  Uzunluk  Avuç kalınlığı  EN388  EN374 
   
56-424  Avuç  Mor/Siyah  Gri  7(S) - 11(XXL)  25cm  1,30mm  4121  Hayır
56-425  3/4 kaplam.  Mor/Siyah  Gri  7(S) - 11(XXL)  25cm  1,30mm  4121  Hayır
56-426 Sürücü tipi   Mor/Siyah  Gri  7(S) - 11(XXL)  25cm  1,10mm  4111  Evet
56-427  Tam Mor/Siyah  Gri  7(S) - 11(XXL)  25cm  1,30mm  4121  Hayır

MaxiDray ®

MaxiDry® - Islak veya yağlı ortamlarda “Controlled 
Performance™”
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