
Kimtech™ M3 Gecertificeerde Gezichtsmaskers  
in Buidelvorm 
bieden een geavanceerd niveau van comfort 
en veiligheid in cleanrooms, voor naadloze 
bescherming wanneer en waar het nodig is.  
De gezichtsmaskers in buidelvorm zijn gemaakt 
van beschermend bicomponent binnenmateriaal 
en zijn geschikt voor niet-steriele toepassingen 
voor gebruik in omgevingen van cleanrooms en 
labaratoria klasse ISO 3 of hoger.

Onze gecertificeerde M3-gezichtsmaskers in 
buidelvorm zijn ontworpen om het risico op 
besmetting te verminderen en bieden meer comfort 
en gemakkelijker ademhalen in vergelijking met 
geplooide maskers. Ze hebben een flexibele 

hoofdband (één maat) en een goede bescherming 
tegen openingen, zodat de drager zich op het 
werk kan concentreren in plaats van op de 
beschermingsmiddelen.

Consistente afdichting vermindert beslaan van 
een bril en verbetert het zicht. De maskers zijn 
vrij van latex en siliconen, waardoor het risico op 
huidirritatie wordt verminderd en er een hoog 
filterniveau van deeltjes en bacteriën ontstaat. 
Bovendien zijn onze M3-gezichtsmaskers 
vervaardigd in een FDA-conforme faciliteit, zodat 
wordt voldaan aan de veiligheidsvereisten en 
regelgeving. De maskers worden geleverd met alle 
relevante ondersteunende technische informatie.

Kimtech™  
M3 Gecertificeerd 
Gezichtsmasker in 

Buidelvorm

Gezichtsmasker in  
buidelvorm voor  

makkelijker ademhalen

Bescherming tegen openingen en 

consistente afdichting om goed te 
kunnen blijven zien
Goede pasvorm om  

besmetting  
te verminderen



Flexibele hoofdband  
met één maat

Belangrijkste kenmerken 
›  Uitstekende filtering van stofdeeltjes en bacteriën om 

besmetting te voorkomen
›  Geschikt voor cleanrooms en laboratoria van ISO 3 of 

hoger en ondersteund met technische informatie om de 
naleving van de regelgeving aan te tonen

›  Gemaakt van een beschermend bicomponent 
binnenmateriaal met een consistente afdichting voor 
minder condensatie en een helder zicht

›  Bevat geen natuurlijk rubberlatex of siliconen en 
vermindert het  risico van de drager op huidirritatie

›  Niet-steriele gezichtsmaskers in buidelvorm met stevige 
en comfortabele hoofdbanden en bescherming tegen 
openingen voor bescherming van de nek

Kwaliteitsnormen
›  Geproduceerd in overeenstemming met ISO 9001
 

Kimtech™ M3 Gecertificeerd Gezichtsmasker in 
Buidelvorm

Vrij van latex en siliconen

De bescherming tegen 
openingen voorkomt het risico 

van ontsnappende deeltjes

Consistente afdichting om 
te voorkomen dat brillen 
beslaan

KimtechTM M3-Gecertificeerd Steriel Gezichtsmasker in 
Buidelvorm

Code Maat Kleur Totaal/
omdoos

62484 Universeel Wit
6 zakken x 

50 maskers = 
300 maskers

Bezoek ons op www.kimtech.eu of stuur een e-mail voor al uw vragen naar: 
kimtech.support@kcc.com

Fabric-test Testmethode Resultaat

Bacteriële filtratie
Efficiëntie (BFE) bij 

0,3 μm
ASTM A20 ≥98%

Filtering van 
deeltjes

Efficiëntie (PFE) bij 
0,1 μm

ASTM F2299 ≥99%

Differential
Druk (Dp) > mm 

H20/cm2
MIL-M-36954C ≤2,5

Deeltjes
Vorming
≥ 0,5 µm

IEST RP-CC003.4 Cat I (<460) 

Fysieke eigenschappen
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