
A Kimtech™ M3 tanúsított erszényszerű maszkok 
magas szintű kényelmet és biztonságot nyújtanak 
a tisztaterekben, folyamatos és tartós védelmet 
biztosítva amikor és ahol csak szükséges. Az ISO 3 
vagy magasabb minősítésű tisztatéri környezetekben 
és laboratóriumokban történő használatra ideális 
erszényszerű maszkok belső rétege védő hatású, 
kétkomponensű anyagból készül, és nem steril 
alkalmazásokhoz használhatók.

Tanúsított M3 erszényszerű maszkjainkat a szennyeződés 
kockázatának csökkentésére tervezték, miközben a 
redőzött arcmaszkokhoz képest nagyobb kényelmet és 
könnyebb légzést biztosítanak. Rugalmas, 
univerzális méretű fejpánttal és biztonságos résvédővel 

rendelkeznek, melyek biztosítják, hogy viselőjük 
a munkájára koncentrálhasson ahelyett, hogy a 
védőfelszerelése foglalná le a figyelmét.

A tömör szigetelés csökkenti a párásodást és 
folyamatosan jó kilátást biztosít. A maszkok latex- 
és szilikonmentesek, így csökkentik a bőrirritáció 
kialakulásának lehetőségét, miközben magas 
szintű részecske-és baktériumszűrést biztosítanak. 
Ezenkívül az M3 arcmaszkokat FDA-megfelelőséggel 
rendelkező létesítményben gyártották, ami szavatolja a 
biztonságot és a jogszabályi megfelelőséget, a csomag 
pedig tartalmaz minden vonatkozó, kisegítő műszaki 
információt.
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Főbb jellemzők 
›  Kitűnő baktérium- és részecskeszűrés a szennyeződés 

elkerülése érdekében
›  Alkalmas az ISO 3 vagy magasabb osztályú tisztatéri 

környezetben és laboratóriumokban történő használatra, 
és a csomag tartalmazza a jogszabályi megfelelőség 
igazolásához szükséges kisegítő műszaki információkat

›  Belső szövete védő hatású, kétkomponensű anyagból 
készül, tömör szigeteléssel a párásodás csökkentése és a 
tiszta kilátás fenntartása érdekében

›  Nem tartalmaz természetes latexgumit vagy szilikont, így 
csökkentve a bőrirritáció kockázatát a viselő számára

›  A nem steril, erszényszerű maszk biztonságos és 
kényelmes fejpántokkal és résvédővel van ellátva a nyak 
védelmének érdekében

Minőségi előírások
›  Az ISO 9001 minőségirányítási rendszer szerint gyártva
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Kód Méret Szín Összesen/
doboz

62484 Univerzális Fehér
6 zacskó x 50 
maszk = 300 

maszk

Keressen fel minket a www.kimtech.eu címen, illetve kérdéseivel írjon e-mailt a következő címre: kimtech.support@kcc.com

Szövetteszt Tesztelési módszer Eredmény

Baktériumszűrési
hatékonyság (BFE) 

0,3 μm esetén
ASTM F2101 ≥98%

Részecskeszűrési
hatékonyság (PFE) 

0,1 μm esetén
ASTM F2299 ≥99%

Nyomás
különbség (DP) > 

mm H20/cm2
MIL-M-36954C ≤2,5

Részecske
termelés
≥ 0,5 µm

IEST RP-CC003.4 I. kategória (<460) 
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