
Certifikované sterilní skládané roušky M3 Kimtech™ 
poskytují pokročilou úroveň pohodlí a bezpečnosti 
v čistých prostorách a zajišťují souvislou ochranu 
tam, kde je to třeba. Skládané ochranné roušky jsou 
vhodné k použití v prostorách EU GMP ISO 5 třídy A, 
nabízejí vnější ochrannou polyetylenovou vrstvu s nízkou 
vláknivostí a jsou určeny pro sterilní aplikace. 

Ochranné roušky jsou speciálně navržené, aby snižovaly 
riziko kontaminace a zároveň poskytovaly více pohodlí. 
Navíc splňují požadavky na úroveň zajištění sterility 10-6, 
takže jsou vhodné pro sterilní farmaceutickou výrobu. 
Díky pružným funkcím, jako jsou pohodlné a snadno 

použitelné smyčky za uši nebo měkké šňůrky, které jsou 
k dispozici ve dvou šířkách (18 cm nebo 23 cm), takže se 
nositel může soustředit na práci a nemusí myslet na své 
ochranné vybavení. Roušky neobsahují latex ani silikon, 
takže se snižuje pravděpodobnost podráždění pokožky. 
Pyšní se vysokou účinností filtrace bakterií i pevných 
částic a jsou vyrobeny z ochranné bikomponentní vnitřní 
tkaniny. 

Kromě toho jsou ochranné roušky M3 vyrobeny 
v zařízení kompatibilním s FDA, aby se zajistilo dodržení 
bezpečnostních a zákonných požadavků, a dodávají se se 
všemi podpůrnými technickými údaji.

Certifikovaná 
sterilní 

skládaná rouška  
M3 Kimtech™

Vnější vrstva 
z polyethylenové fólie 

s nízkým obsahem vláken 
 

Skvělá filtrace bakterií 
a pevných částic

Flexibilní a pohodlný střih, 
smyčky na uši nebo 

šňůrky



Nejdůležitější vlastnosti 
›  Vynikající filtrace pevných částic a bakterií za účelem 

předcházení kontaminaci
›  Vhodné do sterilních prostor a laboratoří EU GMP ISO 5 

třídy A 
›  Jsou tvořeny vnější polyetylenovou vrstvou s nízkou 

vláknivostí a bikomponentní ochrannou vnitřní vrstvou 
pro lepší ochranu

›  Neobsahují žádný kaučukový latex nebo silikon, a snižují 
tak riziko podráždění pokožky uživatele 

›  Jednotlivě balené
›  Dodáváno s podpůrnými technickými údaji k prokázání 

shody s právními předpisy

Jakostní normy
› Vyrobeno v souladu se systémem kvality ISO 9001
› Úroveň zajištění sterility 10-6
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Certifikovaná sterilní skládaná rouška KimtechTM M3

Kód Popis Délka Barva Celkem/přepravka

62470 Smyčky 
za uši 18 cm Bílé

20 roušek/balení, 
10 balení/přepravka 

= 200 roušek

62467 Měkké 
šňůrky 18 cm Bílé

20 roušek/balení 
10 balení/přepravka 

= 200 roušek

62494 Měkké 
šňůrky 23 cm Bílé

20 roušek/balení 
10 balení/přepravka 

= 200 roušek

Navštivte naše stránky www.kimtech.eu nebo se na nás v případě dotazů obraťte e-mailem: kimtech.support@kcc.com

Test tkaniny Testovací metoda Výsledek

62467 62470 62494

Účinnost filtrace 
bakterií (BFE) na 

0,3 μm
ASTM F2101 ≥89 % ≥89 % ≥89 %

Účinnost filtrace 
pevných částic 

(PFE) na 0,1 μm
ASTM F2299 ≥84 % ≥84 % ≥84 %

Rozdíl tlaku (Dp) 
> mm H20/cm2 MIL-M-36954C ≤2,5 ≤2,5 ≤2,5

Tvorba pevných 
částic ≥ 0,5 µm

IEST  
RP-CC003.4 Kat I (< 460)

Rouška se smyčkami za uši

Rouška se šňůrkami

•  Pohodlně sedí
•  Ochranná bikomponentní vnitřní tkanina
•  Šňůrky o délce 18 cm nebo 23 cm
•  Bez latexu a silikonu

Fyzické vlastnosti 


