
Kimtech™ A8 overschoenen met Unitrax™ zijn ontworpen 
om de werkveiligheid en het comfort te verbeteren, 
terwijl ze de hygiëne bewaren en zorgen voor naadloze 
bescherming waar en wanneer dat nodig is. Uitglijden 
en vallen zijn veelvoorkomende oorzaken van letsel en 
verstoring in laboratoria en cleanrooms en de Kimtech™ 
A8 overschoenen met Unitrax™ helpen uw operators deze 
risico's te minimaliseren. 

De comfortable en sterke voetbeschermers zijn gemaakt 
van duurzaam materiaal voor intensief en langdurig 
gebruik. 

Ze hebben een antislipcoating over het gehele oppervlak 
die superieure grip biedt op verschillende oppervlakken in 
de meeste werkomgevingen.

Kimtech™ A8 overschoenen met Unitrax™-
antislipbehandeling zijn geschikt voor het beschermen 
van gebruikers in laboratoria en ISO 8-cleanrooms. Ze zijn 
dubbel verpakt en verkrijgbaar in verschillende maten, 
zodat ze geschikt zijn voor verschillende schoenen.

Kimtech™

A8 overschoenen 
met Unitrax™

Bieden superieure 
grip op een breed scala 

aan ondergronden

Helpen het risico van uitglijden 
en vallen te verminderen

Zeer duurzaam 
waterbestendig  

materiaal



Bezoek ons op www.kimtech.eu of stuur een e-mail voor al uw vragen naar: kimtech.support@kcc.com
1 Alleen ter ondersteuning, kan variëren afhankelijk van het type schoen dat wordt gedragen. 
®/™ Handelsmerken van Kimberly-Clark Worldwide, Inc. of aan haar gelieerde ondernemingen. © KCWW. Publicatiecode: ID4940.03 NL 08.20

Belangrijkste kenmerken
	› Hoogwaardige Kimtech™ A8 Overschoenen met Unitrax™ 
bieden superieure grip op verschillende oppervlakken
	› De antislipcoating bedekt de gehele schoen en vermindert 
het risico op letsel
	› Overschoenen zijn gemaakt van zeer duurzaam, 
waterbestendig materiaal 

Gegarandeerd conform de regelgeving
	› Geschikt voor cleanrooms conform EU GMP ISO 8
	› PPE Cat I volgens richtlijn (EU) 2016/425

Kwaliteitsnormen
	› Geproduceerd in overeenstemming met ISO 9001

Toepassingen
	› Laboratoria
	› Gecontroleerde omgevingen
	› Cleanrooms conform ISO klasse 8 EU GMP Klasse D
	› Biotechnologie
	› Niet-steriele farmaceutische productie
	› Cosmeticaproductie

Niet-steriel

Dubbel verpakt

Antislipcoating

Fabric-test TESTMETHODE Resultaat

Wrijvingscoëfficiënt 
(roestvrij staal) ATSM D1894 3,1

Wrijvingscoëfficiënt 
(vinyl) ASTM D1894 2,9

Stofafgiftetest 
(Helmke Drum) IEST-RP-CC003.3 Cat. II

KimtechTM A8 overschoenen met UnitraxTM

Code Maat EURO1 VK1 Totaal/omdoos

39370 Small-Medium 38 - 42 5 - 8,5 3 zakken, 100 per zak = 300 overschoenen

39371 Universeel 41 - 45 8 - 11,5 3 zakken, 100 per zak = 300 overschoenen

39372 XL-2XL 44 - 47 11 - 13,5 3 zakken, 100 per zak = 300 overschoenen

Kimtech™ A8 overschoenen met Unitrax™


