
Osłony na obuwie Kimtech™ A8 z powłoką 
antypoślizgową Unitrax™ zostały zaprojektowane 
z myślą o zwiększeniu bezpieczeństwa i wygody 
pracowników przy jednoczesnym zachowaniu czystości 
i niezawodnej ochrony niezależnie od miejsca i czasu. 
Poślizgnięcia i upadki są częstymi przyczynami urazów 
oraz przerw w pracy w laboratorium i pomieszczeniu 
czystym, a osłony na obuwie Kimtech™ A8 z powłoką 
antypoślizgową Unitrax™ umożliwiają zmniejszenie ryzyka 
wystąpienia takich wypadków. 

Wygodne i wytrzymałe ochraniacze na stopy wykonane są 
z trwałego materiału, który nadaje się do intensywnego, 
wielokrotnego użytku. 

Są wyposażone w powłokę antypoślizgową, która zapewnia 
doskonałą przyczepność na powierzchniach, które 
występują w środowiskach roboczych.

Osłony na obuwie Kimtech™ A8 z powłoką antypoślizgową 
Unitrax™ nadają się do zapewniania ochrony użytkownikom 
w laboratoriach i pomieszczeniach czystych wg ISO 8. Są 
one zapakowane w podwójną torebkę i dostępne w wielu 
różnych rozmiarach, aby pasowały do różnego obuwia.
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Odwiedź naszą witrynę www.kimtech.eu lub w razie pytań skontaktuj się z nami pod adresem: 
kimtech.support@kcc.com
1 Tylko do celów informacyjnych, mogą różnić się w zależności od noszonego obuwia. 
Znaki towarowe ®/™ firmy Kimberly-Clark Worldwide, Inc. lub jej spółek zależnych. © KCWW. Kod publikacji: ID4940.12 PL 08.20

Najważniejsze cechy
	› Nasze wysokiej jakości osłony na obuwie Kimtech™ A8 z 
powłoką antypoślizgową Unitrax™ zapewniają doskonałą 
przyczepność na różnych nawierzchniach
	› Powłoka antypoślizgowa pokrywa całe obuwie i zmniejsza 
ryzyko urazu
	› Osłony na obuwie są wykonane z bardzo trwałego, 
wodoodpornego materiału 

Gwarantowana zgodność
	› Odpowiednie do stosowania w pomieszczeniach czystych 
zgodnych z normą UE GMP ISO 8
	› ŚOI (PPE) kat. I zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/425

Standardy jakości
	› Wyprodukowano zgodnie z normą ISO 9001

Zastosowanie
	› Laboratoria
	› Środowiska kontrolowane
	› Pomieszczenia czyste klasy G wg ISO UE GMP klasa D
	› Biotechnologia
	› Niesterylna produkcja farmaceutyczna
	› Produkcja kosmetyków

Niejałowe

Zapakowane w podwójną 
torebkę

Powłoka antypoślizgowa

Test materiału Metoda testowania Wynik

Współczynnik tarcia 
(stal nierdzewna) ATSM D1894 3,1

Współczynnik tarcia 
(winyl) ASTM D1894 2,9

Test zrzucania cząstek 
(bęben Helmke Drum) IEST-RP-CC003.3 Kat. II

Osłony na obuwie KimtechTM A8 z powłoką antypoślizgową UnitraxTM

Kod Rozmiar EURO1 UK1 Ilość/opakowanie

39370 S–M 38 — 42 5 — 8,5 3 torebki, 100 szt. na torebkę = 300 osłon na obuwie

39371 Rozm. uniwersalny 41 — 45 8 — 11,5 3 torebki, 100 szt. na torebkę = 300 osłon na obuwie

39372 XL-2XL 44 — 47 11 — 13,5 3 torebki, 100 szt. na torebkę = 300 osłon na obuwie
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