
Az Unitrax™ technológiával ellátott Kimtech™ 
A8 cipővédőket  arra tervezték, hogy javítsák 
a munkavédelmet és a kényelmet, miközben 
fenntartják a tisztaságot, folyamatos és tartós 
védelmet nyújtva amikor és ahol csak szükséges. 
A laboratóriumi és tisztatéri sérülések és 
fennakadások leggyakoribb okai a csúszások 
és esések, a Unitrax™ technológiával ellátott 
Kimtech™ A8 cipővédők pedig pont ezen kockázatok 
minimalizálásában nyújtanak segítséget. 

A kényelmes és kopásálló lábvédők olyan tartós 
anyagból készültek, amely alkalmas a kemény 
körülmények közötti ismételt használatra. 

Végig csúszásbiztos réteggel vannak bevonva, mely 
kitűnő tapadást biztosít a munkakörnyezetekben 
általában megtalálható sokféle padlófelületen.

Az Unitrax™ csúszásbiztos kezeléssel ellátott 
Kimtech™ A8 cipővédők alkalmasak a viselő 
védelmének biztosítására a laboratóriumokban 
és az ISO 8 osztályú tisztaterekben. Duplán 
csomagoltak, és különböző méretekben kaphatók, 
hogy megfeleljenek a különböző lábméreteknek.
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Keressen fel minket a www.kimtech.eu címen, illetve kérdéseivel írjon e-mailt a következő címre: kimtech.support@kcc.com
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Főbb jellemzők
	› Az Unitrax™ technológiával ellátott, kiváló minőségű 
Kimtech™ A8 cipővédők kitűnő tapadást biztosítanak 
számos különböző padlófelületen
	› A csúszásbiztos bevonat az egész lábbelit lefedi, és 
csökkenti a sérülés kockázatát
	› A cipővédők rendkívül tartós, vízálló anyagból készülnek 

Megfelelőség biztosítása
	› Alkalmas az EU GMP ISO 8. osztályú tisztatéri 
környezetekhez
	› I. kat. egyéni védőeszköz a 2016/425 számú (EU) rendelet 
szerint

Minőségi előírások
	› Az ISO 9001 minőségirányítási rendszer szerint gyártva

Alkalmazások
	› Laboratóriumok
	› Ellenőrzött környezetek
	› ISO 8. osztályú, EU GMP D osztályú tisztaterek
	› Biotechnológia
	› Nem steril gyógyszergyártás
	› Kozmetikai termékek gyártása

Nem steril

Duplán csomagolva

Csúszásbiztos bevonat

Szövetteszt Tesztelési módszer Eredmény

Súrlódási együttható 
(rozsdamentes acél) ATSM D1894 3,1

Súrlódási együttható 
(vinil) ASTM D1894 2,9

Részecskeleadási 
teszt (Helmke Drum) IEST-RP-CC003.3 II. kat.

KimtechTM A8 cipővédők UnitraxTM technológiával

Kód Méret EURO1 UK1 Összesen/kartondoboz

39370 Kis–közepes 38 - 42 5 - 8,5 3 zacskó, 100 db/zacskó = 300 cipővédő

39371 Egyetemes 41 - 45 8 - 11,5 3 zacskó, 100 db/zacskó = 300 cipővédő

39372 XL-2XL 44 - 47 11 - 13,5 3 zacskó, 100 db/zacskó = 300 cipővédő

Kimtech™ A8 cipővédők Unitrax™ technológiával


