
KIMTECH™ osłony twarzy M7 
stanowi higieniczną alternatywę dla osłon 
wielokrotnego użytku w środowisku pomieszczeń 
czystych klasy 7 ISO i wyższych. Są wykonane  
z niestrzępiącej się perforowanej folii polietylenowej 
i zapewniają doskonałą wentylację dla wygody 
użytkownika. 

Osłony są mocowane za pomocą dzianinowej 
opaski lub podwójnych zatrzasków, co ułatwia 
ich dopasowanie i bezpieczne zamocowanie do 

kapturów do pomieszczeń czystych. Są pakowane  
w podwójną torebkę i mają wymiary 33 cm 
szerokości na 38 cm długości. 

KimtechTM M7 to dobry wybór, gdy wymagana jest 
dodatkowa osłona twarzy w środowiskach, takich 
jak fabryki półprzewodników, dysków twardych, 
pamięci i układów scalonych.

Osłona na twarz 
Kimtech™  

M7

Wyjątkowa przewiewność  
zapewnia wygodę użytkownika 

Łączenie ultradźwiękowe zapewnia 
większą integralność produktu 

Wykonane z niestrzępiącej  
się folii polietylenowej



Najważniejsze cechy 
›  Stanowi higieniczną alternatywę dla osłon wielorazowego 

użytku
›  Dostępne w wersji z opaską dzianinową lub podwójnymi 

zatrzaskami pozwalającymi na regulację
›  Wykonane z niestrzępiącej się folii polietylenowej 
›  Wyjątkowa przewiewność
›  Zapakowane w podwójną torebkę 
›  Zalecane dla pomieszczeń czystych klasy ISO 7 i wyższej

Osłona twarzy Kimtech™ M7
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Osłona twarzy KimtechTM M7

Kod
Głowa  

 
Mocowanie

Rozmiar Kolor Ilość/
opakowanie

62751 Podwójne 
zatrzaski

38 cm × 
33 cm Biały

50 osłon na 
worek

3 worki/pudło 
= 150 osłon 

62757 Miękkie 
wiązania

38 cm × 
33 cm Biały

50 osłon na 
worek

3 worki/pudło 
= 150 osłon 

Odwiedź naszą witrynę www.kimtech.eu lub w razie pytań skontaktuj się z nami pod 
adresem: kimtech.support@kcc.com

Test materiału Metoda testowania Wynik

Skuteczność 
filtracji cząstek: 
PFE (%), przy 0,5 

μm  
ASTM F2299 13%

Różnica ciśnień, 
ΔP w mm H20, 
przy natężeniu 

przepływu 8 l/min
MIL-M-36954C 0,1

Właściwości fizyczne 

Nie zawiera lateksu ani silikonu

Podwójne zatrzaski (na ilustracji) 
lub opaska dzianinowa

33 cm szerokości  
na 38 cm długości


