
Cleanroomgezichts- 
maskers ontworpen voor  
comfort en preventie van  

verontreinigingspreventie  
tijdens  gebruik



Kimtech™ M3 Steriel Gezichtsmasker in Buidelvorm

Kimtech™ M3 Steriele Gezichtsmaskers in Buidelvorm bieden geavanceerde niveaus 
van comfort en veiligheid in steriele cleanrooms, voor naadloze bescherming waar 
en wanneer het nodig is. Ontworpen om het risico op besmetting te verminderen en 
comfort en ventilatie voor de gebruiker te vergroten. Vastgesteld steriliteitsniveau 10-6. 
Ze zijn voorzien van een flexibele hoofdband (één maat) en een goede bescherming 
tegen tussenruimte. Consistente afdichting vermindert beslaan van een bril en 
verbetert het zicht. De maskers zijn ook vrij van latex en siliconen.

Beschrijving Code Hoofdbevestiging Totaal / Omdoos

Kimtech™ M3 Steriel Gezichtsmasker 
in Buidelvorm 62483 Hoofdbanden 200

  Geschikt voor EU GMP ISO 5 Klasse A steriele omgevingen

 Hoog filterniveau van bacteriën en deeltjes

 Laag deeltjesniveau (Helmke Drum Cat I)

 Afzonderlijk verpakt in dubbele verpakking

Kimtech™ M3 Gezichtsmaskers in Buidelvorm bieden geavanceerde niveaus van 
comfort en veiligheid in cleanrooms, voor naadloze bescherming waar en wanneer 
het nodig is. Ontworpen om het risico op besmetting te verlagen en meer comfort 
en ventilatie te bieden in vergelijking met geplooide maskers. Ze zijn voorzien van 
een flexibele hoofdband (één maat) en een goede bescherming tegen tussenruimte. 
Consistente afdichting vermindert beslaan van een bril en verbetert het zicht. De 
maskers zijn ook vrij van latex en siliconen. 

  Geschikt voor cleanrooms van ISO 3 of hoger

 Uitstekende filtereigenschappen tegen bacteriën en deeltjes

 Laag deeltjesniveau (Helmke Drum Cat I)

 Consistente afdichting om te voorkomen dat brillen beslaan

Kimtech™ M3 Gezichtsmasker in Buidelvorm

Beschrijving Code Hoofdbevestiging Totaal / Omdoos

Kimtech™ M3 Gezichtsmasker in Buidelvorm 62484 Hoofdbanden 300



Kimtech™ M3 Steriele Gezichtsmaskers bieden geavanceerde niveaus van 
procesbescherming en comfort, voor gebruik in EU GMP ISO 5 klasse A omgevingen. 
Vastgesteld steriliteitsniveau 10-6. Ideaal voor gebruik in steriele farmaceutische 
industrie. Het masker heeft een flexibele pasvorm en is gemaakt van een bicomponent 
materiaal aan de binnenzijde voor optimaal comfort in vergelijking met traditionele 
ontwerpen met plooi. Vrij van latex en siliconen.

Kimtech™ Geplooide Gezichtsmaskers bieden geavanceerde procesbescherming 
en comfort in cleanrooms van ISO 3 of hoger. Zeer geavanceerde 
procesbescherming en helpt het risico op besmetting te verminderen. Het masker 
heeft een flexibele pasvorm voor meer comfort in vergelijking met traditionele 
ontwerpen met plooi. Vrij van latex en siliconen.

Kimtech™ M3 Steriele Geplooide Gezichtsmaskers 

Kimtech™ M3 Geplooide Gezichtsmaskers

  Steriel, geschikt voor cleanrooms volgens EU GMP ISO 5 klasse A

  Uitstekende filtratie van deeltjes en bacteriën om het risico op  
verontreiniging te verlagen

 Afzonderlijk verpakt en drievoudig verpakt

 Laag deeltjesniveau (Helmke Drum Cat I)

 Er zijn alternatieve maten en hoofdbanden verkrijgbaar

  Geschikt voor niet-steriele cleanrooms conform ISO 3 of hoger

  Uitstekende filtratie van deeltjes en bacteriën om het risico op  
verontreiniging te verlagen

 Laag deeltjesniveau (Helmke Drum Cat I)

 Dubbel verpakt voor gebruik in cleanrooms

 18 of 23 cm breed met oorlussen of banden

Beschrijving Code Breedte Hoofdbevestiging Totaal / Omdoos

Kimtech™ M3 Steriel 
Geplooid Gezichtsmasker 62467 18 cm Banden

200 maskersKimtech™ M3 Steriel 
Geplooid Gezichtsmasker 62470 18 cm Oorlussen

Kimtech™ M3 Steriel 
Geplooid Gezichtsmasker 62494 23 cm Banden

Beschrijving Code Breedte Hoofdbevestiging Totaal / Omdoos

Kimtech™ M3 Geplooid Gezichtsmasker 62465
18 cm

Oorlussen

500 maskers
Kimtech™ M3 Geplooid Gezichtsmasker 62466 Banden

Kimtech™ M3 Geplooid Gezichtsmasker 62451
23 cm

Oorlussen

Kimtech™ M3 Geplooid Gezichtsmasker 62452 Banden



Biedt basisbescherming van processen, voor algemeen gebruik. 
Ideaal voor gebruik in ISO 6 of hoger cleanrooms. Biedt een hoog niveau van 
comfort dankzij de bicomponente stof aan de binnenzijde. Vrij van latex en siliconen.

Kimtech™ M6 Gezichtsmasker 
  Met 2 lagen

 Pluisarme buitenlaag van polyethyleen

Beschrijving Code Breedte Hoofdbevestiging Totaal / Omdoos

Kimtech™ M6 Gezichtsmasker 62477 18 cm Oorlussen 500

Een hygiënisch alternatief voor herbruikbare gezichtssluiers. Ideaal voor 
gebruik in ISO 7 of hoger cleanrooms. Vrij van latex en siliconen.

Kimtech™ M7 Gezichtssluiers 
 Gemaakt van pluisarm polyethyleenfolie

 Ultrasone hechting voor hogere productintegriteit

Beschrijving Code Breedte Hoofdbevestiging Totaal / Omdoos

Kimtech™ M7 Gezichtssluiers 62751 38 x 33 cm Drukknopen 150

Kimtech™ M7 Gezichtssluiers 62757 38 x 33 cm Banden 150

Fysieke eigenschappen (minimum waarden) Product-
code

BFE(1) 

@0,3µm
PFE(2) 

@0,1µm
Dp(3)  

(mmH20/cm²)
Deeltjestelling(6) 

(≥0,5µm)

Kimtech™ Steriele Gezichtsmaskers voor Cleanrooms

M3 Steriel Gezichtsmasker in Buidelvorm 62483 ≥89% ≥90% <2,54 Cat I

M3 Steriel Geplooid Gezichtsmasker 62467 ≥89% ≥90% <2,54 Cat I

M3 Steriel Geplooid Gezichtsmasker 62470 ≥89% ≥90% <2,54 Cat I

M3 Steriel Geplooid Gezichtsmasker 62494 ≥89% ≥90% <2,54 Cat I

Kimtech™ Gezichtsmaskers voor Cleanrooms

M3 Gezichtsmasker in Buidelvorm 62484 ≥99% ≥99% <55 Cat I

M3 Geplooid Gezichtsmasker 62451 ≥89% ≥90% <2,54 Cat I

M3 Geplooid Gezichtsmasker 62452 ≥89% ≥90% <2,54 Cat I

M3 Geplooid Gezichtsmasker 62465 ≥99% ≥99% <55 Cat I

M3 Geplooid Gezichtsmasker 62466 ≥99% ≥99% <55 Cat I

1 BFE staat voor Bacterial Filtration Efficiency - Testmethodologie: ASTM F2101
2 PFE staat voor Particle Filtration Efficiency - Testmethodologie: ASTM F2299
3 Dp staat voor Differential Pressure 
4 Dp gemeten volgens MIL-M-36954C
5 Dp gemeten volgens ASTM F2100-19
6 testmethodologie: Helmke Drum test IEST-RP-CC003.4



www.kimtech.eu
Onze website is een uitgebreide bron van 
informatie voor uw bedrijf. 
Datapacks, sheets met technische 
gegevens en certificaten zijn slechts een 
muisklik verwijderd.



  

Het merk Kimtech™ biedt u extra hulpmiddelen om 
het juiste product voor de juiste toepassing te kiezen.

 Ga voor meer informatie naar www.kimtech.eu 

  Neem voor technische ondersteuning contact 
met ons op via kimtech.support@kcc.com

Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om het risico van de uit te voeren taak te beoordelen en te bepalen welke persoonlijke 
beschermingsmiddelen voor de taak vereist zijn. De fabrikant, Kimberly-Clark, aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor een onjuiste keuze 
of verkeerd gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen die in deze brochure worden vermeld. We hebben alles in het werk gesteld om 
ervoor te zorgen dat de informatie in dit document op het moment van publicatie zo nauwkeurig mogelijk is. Er kunnen echter fouten voorkomen 
en de wetgeving met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen wordt voortdurend herzien, waardoor de levensduur van deze brochure 
kan veranderen. De specificaties van de producten kunnen dienovereenkomstig worden gewijzigd. Wij raden u aan contact op te nemen met uw 
plaatselijke verkooppunt als u vragen hebt over de getoonde producten of over de geschiktheid van dergelijke producten voor een bepaalde taak. 
Vernietig gebruikte beschermingsmiddelen altijd op een veilige en geschikte manier in overeenstemming met de Europese, nationale en lokale 
milieuvoorschriften.

®/™ Handelsmerken van Kimberly-Clark Worldwide, Inc. of aan haar gelieerde ondernemingen. © KCWW. De kleur Purple en Purple Nitril™,  
de kleur Grey en Sterling™ zijn handelsmerken van Owens & Minor, Inc. of aan haar gelieerde ondernemingen en worden onder licentie gebruikt.

Publicatiecode: 5291.03 NL 03.22
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