
Kimtech™

A5 steriele  
mouw 

Voorzien van  
CLEAN-DON™-technologie  

voor eenvoudiger steriel 
kleden 

Gemaakt van pluisarm,  
ademend SMS-materiaal  

dat aanvoelt als textiel
Comfortabele,  
nauwsluitende  

pasvorm

Kimtech™ A5 steriele mouwen bieden een hoogwaardige 
combinatie van kwaliteit en comfort, evenals 
betrouwbare steriele bescherming voor cleanrooms, 
waar u op kunt vertrouwen. Ze hebben een gemiddelde 
bacteriële filterefficiëntie (BFE) van 96% en zijn gemaakt 
van 100% ademend polypropyleen SMS-materiaal, dat 
aanvoelt als textiel voor comfort voor de drager. 

Een goed zichtbare blauwe lijn aan de binnenkant van de 
mouw geeft de juiste plek aan voor vastpakken tijdens 
steriel kleden, waardoor het risico op verontreiniging 

van de buitenkant van de mouw wordt verkleind. Een 
geïntegreerde duimlus zorgt ervoor dat de mouw niet 
opstroopt en zo de arm en pols blootstelt. 

De mouwen bieden een comfortabele, nauwsluitende en 
universele pasvorm en ze worden individueel vacuüm 
verpakt geleverd voor extra steriele zekerheid. Deze 
efficiënte verpakking is ook ontworpen om ruimte te 
besparen, zodat er meer producten in de aankleed- en 
opslagruimte passen. 
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Belangrijkste kenmerken 
	› Met innovatieve CLEAN-DON™-technologie 
voor eenvoudig, snel en conform steriel kleden 
	› Vacuümverpakt paar
	› Geschikt voor steriele cleanrooms 
conform EU GMP ISO 5 Klasse A 

Gegarandeerd conform de regelgeving 
	› PPE Cat I volgens richtlijn (EU) 2016/425
	› Comformiteitscertificaat en steriliteitscertificaat 
per partij online beschikbaar 

Kwaliteitsnormen
	› Geproduceerd in overeenstemming met ISO 9001
	› Sterility Assurance Level 10-6 

	› Sterilisatie conform ISO 11737-1, -2

Toepassingen
	› Steriele verwerking
	› Productie parenterale geneesmiddelen
	› Biotechnologie
	› Farmaceutische samenstelling
	› Productie oogheelkundige producten

Kimtech™ A5 steriele mouwen

45 cm lang

Geïntegreerde 
duimlus

Pluisarm materiaal

Fabric-test Testmethode Resultaat

Stofafgiftetest  
(Helmke Drum) IEST-R-CC003.3 Categorie 1

Bacteriële 
filterefficiëntie (3,0 μm) ASTM F2100 96%

Deeltjesfilterefficiëntie 
(0,5 μm) ASTM F2299 94%

Test uitgevoerd op materiaal dat wordt gebruikt in alle Kimtech™ A5 steriele 
cleanroom-kleding.

KimtechTM A5 steriele mouw

Code Lengte Totaal/omdoos

36077 45 cm 100 paar

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