
Utěrky na laboratorní vybavení Kimtech™ Science  
jsou navrženy tak, aby udržovaly čistotu v laboratoři 
nebo v pracovním prostředí. Efektivní čištění 
vybavení, materiálů a pracovního prostředí je důležité 
pro zajištění přesnosti, stability a dlouhodobé 
provozuschopnosti laboratoře. Řada Kimtech™ 
Science nabízí ubrousky vhodné k jemným úkonům. 

Utěrky jsou vhodné pro různé precizní úkony lehkého 
zatížení spojené s otíráním, jako je čištění křehkých 
skleněných předmětů, zařízení a ploch. Čočky, krycí 
sklíčka a optické přístroje lze otírat snadno a utěrky 
jsou vhodné do laboratorního prostředí ISO třídy 4 
nebo vyšší. 

Tyto bílé utěrky vyrobené ze 100% čistého vlákna, 
díky kterému jsou dobře savé a jemné, jsou 
chemicky inertní a umožňují použití s rozpouštědly 
a chemikáliemi. Utěrky jsou navíc ve flexibilním 
dávkovacím boxu, aby se zajistilo čisté a rychlé 
dávkování, a to i v pohybu. Vhodné pro použití 
v laboratořích ve výrobě a zdravotnictví a také 
v průmyslových odvětvích, jako je optika, lasery 
a elektronika. Utěrky jsou jemné s nízkou vláknivostí, 
takže jsou ideální k čištění choulostivých míst. 
Jsou rovněž vhodné pro čištění kapalin a prachu 
a disponují antistatickým dávkováním, které zmírňuje 
uvolňování vláken a elektrostatického výboje.
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Nejdůležitější vlastnosti 
›› Máte-li křehké vybavení, povrchy, optiku a materiály,  
jsou naše bílé utěrky s vysokou savostí a nízkou 
vláknivostí právě pro vás
›› Bílé utěrky ze 100% čistého vlákna pro lehké zatížení
›› Chemicky inertní a antistatické
›› Dodávají se v hygienickém a praktickém 
dávkovacím boxu
›› Vhodné do prostředí ISO třídy 4 nebo vyšší
›› Vhodné ve zdravotnictví, výrobě, optice a elektronice

Laboratorní utěrky KIMTECH™ Science
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Laboratorní utěrky KIMTECH™ Science pro jemné úkony

Kód Vrstvy Velikost (Š x D) Barva Celkem/přepravka

7557 2vrstvé 20 cm x 20,5 cm Bílé 24 krabic x 100 utěrek = 2 400 utěrek

7558 2vrstvé 20 cm x 20,5 cm Bílé 15 krabic x 200 utěrek = 3 000 utěrek

Utěrky pro laboratorní vybavení Kimtech™

Kód Vrstvy Velikost (Š x D) Barva Celkem/přepravka

7551 1vrstvé 28,5 cm x 31 cm Bílé 15 krabic x 198 utěrek = 2 970 utěrek 

7552 1vrstvé 11,2 cm x 20,8 cm Bílé 30 krabic x 286 utěrek = 8 580 utěrek 

Navštivte naše stránky www.kimtech.eu nebo se na nás v případě dotazů obraťte  
e-mailem: kimtech.support@kcc.com

Specifikace výrobku


