
Certifikované neskládané roušky M3 Kimtech™  
poskytují pokročilou úroveň pohodlí a bezpečnosti 
v čistých prostorách a zajišťují dokonalou ochranu tam, 
kde je to třeba. Neskládané ochranné roušky jsou vhodné 
pro použití v laboratořích a prostorách úrovně ISO 3 nebo 
vyšší, jsou vyrobené z ochranné bikomponentní vnitřní 
tkaniny a jsou vhodné pro nesterilní použití.

Naše certifikované neskládané roušky M3 jsou speciálně 
navržené, aby snižovaly riziko kontaminace a zároveň 
v porovnání se skládanými maskami poskytovaly více 
pohodlí a umožňovaly snazší dýchání. Roušky disponují 
pružnou páskou kolem hlavy v univerzální velikosti 
a bezpečným chráničem krku, aby se uživatel mohl 
soustředit na práci, a ne na své ochranné pomůcky.

Pevné utěsnění snižuje zamlžování a zachovává jasné 
vidění. Roušky neobsahují latex ani silikon, čímž se 
snižuje potenciální riziko podráždění pokožky a zároveň 
je dosažena vysoká úroveň filtrace pevných částic 
a bakterií. 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.
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Neskládaná rouška 
navržená pro snadné 

dýchání

Chránič krku a souvislé utěsnění 
pro zachování jasného vidění

Bezpečný tvar pro snížení 
kontaminace



Pružná páska kolem 
hlavy v univerzální 

velikosti

Nejdůležitější vlastnosti 
›  Vynikající filtrace pevných částic a bakterií za účelem 

předcházení kontaminaci
›  Vhodné do prostředí čistých prostor a laboratoří 

ISO 3 nebo vyšších; s podpůrnými technickými údaji 
k prokázání shody s právními předpisy

›  Jsou tvořeny ochrannou bikomponentní vnitřní látkou 
s pevným utěsněním, které brání zamlžování a udržuje 
jasné vidění

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

›  Nesterilní neskládaná ochranná rouška s bezpečnými 
a pohodlnými pásky kolem hlavy a chráničem krku pro 
ochranné zakrytí krku

Jakostní normy
›  Vyrobeno v souladu se systémem kvality ISO 9001
 

Certifikovaná neskládaná rouška Kimtech™ M3

Bez silikonu i latexu

Chránič krku snižuje riziko 
úniku pevných částic

Souvislé utěsnění pro 
eliminaci zamlžování

Certifikovaná neskládaná rouška KimtechTM M3

Kód Velikost Barva Celkem/přepravka

62484 Univerzální Bílé 6 balení x 50 roušek 
= 300 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

Účinnost filtrace  
bakterií (BFE) na 0,3 μm ASTM F2101 ≥98 %

Účinnost filtrace 
pevných částic (PFE)  

na 0,1 μm
ASTM F2299 ≥99 %

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

Generování pevných 
částic ≥ 0,5 µm IEST RP-CC003.4 Kat I (< 460) 

Fyzické vlastnosti
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