
Kimtech™ wetenschappelijke poetsdoeken zijn 
ontworpen om uw laboratorium of werkomgeving 
schoon te houden. Effectieve reiniging van 
apparatuur, materialen en werkomgeving 
is belangrijk om de precisie, stabiliteit en 
duurzaamheid van uw lab te garanderen. Kimtech™ 
Science biedt poetsdoeken voor delicate taken. 

De poetsdoeken voor licht gebruik zijn geschikt voor 
een aantal precieze poetstaken, zoals het reinigen 
van delicaat glaswerk, apparatuur en oppervlakken. 
Lenzen, objectglazen en optische instrumenten 
kunnen met gemak worden afgenomen en de 
doeken zijn geschikt voor laboratoriumomgevingen 
van klasse 4 of hoger. 

De witte doeken zijn gemaakt van 100% zuivere 
vezels die een hoog absorptievermogen geven en 
zijn chemisch inert, zodat ze met oplosmiddelen en 
chemicaliën kunnen worden gebruikt. Een snelle, 
eenvoudige en hygienische doek-voor-doek afgifte, 
ook als u onderweg bent. De doeken zijn geschikt 
voor gebruik in laboratoria in de productie en de 
gezondheidszorg, maar ook in industriële sectoren 
zoals optisch, laser en elektronica, en hebben een 
pluisarm weefselzacht, waardoor ze ideaal zijn 
voor delicate reinigingstoepassingen. Ze zijn ook 
geschikt voor het reinigen van vloeistoffen en stof 
en zijn voorzien van antistatische uitgifte om pluis 
en antistatische ontlading te voorkomen.

Kimtech™

Wetenschappelijke 
poetsdoeken

Pluisarm, hoog 
absorptievermogen en 

antistatisch

Chemisch inerte poetsdoeken 
voor delicate taken

Handige pop-up doos 
voor snelle en schone 

dosering



Belangrijkste kenmerken 
	› Voor fijngevoelige apparatuur, oppervlakken, optieken 
en materialen kunt u vertrouwen op onze pluisarme en 
sterk absorberende witte poetsdoeken
	› Witte poetsdoeken voor lichte reiniging, gemaakt van 
100% pure vezels
	› Chemisch inert en antistatisch
	› Verpakt in een hygiënische, gebruikersvriendelijke pop-
up doos
	› Geschikt voor gebruik in omgevingen van ISO klasse 4 of 
hoger
	› Geschikt voor toepassingen in de gezondheidszorg, 
productie, optica en elektronica
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Kimtech™ poetsdoeken voor delicate wetenschappelijke taken

Code Lagen Afmetingen (B x L) Kleur Totaal/omdoos

7557 2-laags 20 cm x 20,5 cm Wit 24 dozen x 100 vellen = 2400 vellen

7558 2-laags 20 cm x 20,5 cm Wit 15 dozen x 200 vellen = 3000 vellen

Kimtech™ wetenschappelijke precisiepoetsdoeken

Code Lagen Afmetingen (B x L) Kleur Totaal/omdoos

7551 1-laags 28,5 cm x 31 cm Wit 15 dozen x 198 vellen = 2970 vellen 

7552 1-laags 11,2 cm x 20,8 cm Wit 30 dozen x 286 vellen = 8580 vellen 

Bezoek ons op www.kimtech.eu of stuur een e-mail voor al uw vragen naar: kimtech.support@kcc.com

Productspecificaties


