
Kimtech™ wydłużone maski M3 z certyfikatem 
zapewniają wysoki poziom komfortu 
i  bezpieczeństwa w pomieszczeniach czystych, 
gwarantując niezawodną ochronę w każdym miejscu 
i czasie. Maski te są odpowiednie do stosowania w 
środowiskach pomieszczeń czystych klasy ISO 3  
lub wyższej. Zostały wykonane z ochronnego 
dwuskładnikowego materiału wewnętrznego  
i nadają się do zastosowań niesterylnych.

Nasze wydłużone maski M3 z certyfikatem zostały 
zaprojektowane w taki sposób, aby ograniczały 
ryzyko zakażenia, a jednocześnie były jeszcze 
wygodniejsze w porównaniu z maskami fałdowanymi 
i ułatwiały oddychanie. Posiadają elastyczną, 
opaskę na głowę w uniwersalnym rozmiarze oraz 

bezpieczne uszczelnienie, dzięki czemu można 
skupić się na pracy zamiast na sprzęcie ochronnym.

Spójna szczelność zapobiega zaparowaniu 
i zapewnia dobrą widoczność. Maski nie 
zawierają lateksu ani silikonu, a więc jest 
mniej prawdopodobne, że będą podrażniać 
skórę. Jednocześnie charakteryzują się wysoką 
skutecznością filtracji cząstek i bakterii.  
Co więcej, maski M3 produkowane są w zakładzie 
spełniającym wymogi FDA, co zapewnia 
bezpieczeństwo i zgodność z przepisami,  
i dostarczane ze wszystkimi odpowiednimi 
informacjami technicznymi.

Kimtech™  
Wydłużona  
maska M3  

z certyfikatem

Wydłużona maska  
zaprojektowana z myślą  

o łatwym oddychaniu

Osłona szczelin i spójne  
uszczelnienie zapewniają  
niezakłóconą widoczność

Bezpieczne mocowanie  
zmniejszające ryzyko  

zanieczyszczenia



Elastyczna, 
uniwersalny opaska 

na głowę

Najważniejsze cechy 
›  Doskonała filtracja cząstek i bakterii umożliwiająca 

uniknięcie zanieczyszczenia
›  Odpowiednie do użytku w pomieszczeniach i laboratoriach 

czystych zgodnych z normą ISO 3 lub wyższą, dostarczane 
wraz z informacjami technicznymi wykazującymi 
zgodność z przepisami

›  Wykonana z ochronnego dwuskładnikowego materiału 
wewnętrznegoz uszczelnieniem, który zapobiega 
zaparowaniu i zapewnia dobrą widoczność

›  Nie zawiera naturalnej gumy lateksowej ani silikonu,  
co zmniejsza ryzyko podrażnienia skóry użytkownika

›  Niesterylna wydłużona maska wyposażona w bezpieczne 
i wygodne opaski na głowę oraz uszczelnienie 
zapewniające osłonę szyi

Standardy jakości
›  Produkowane zgodnie z normą ISO 9001
 

Wydłużona maska Kimtech™ M3 z certyfikatem

Nie zawiera lateksu ani silikonu

Uszczelnienie zmniejsza ryzyko 
przedostawania się cząstek

Stała szczelność zmniejszająca 
zaparowanie

Wydłużona maska KimtechTM M3 z certyfikatem

Kod Rozmiar Kolor Ilość/
opakowanie

62484 Rozm. 
uniwersalny Biały

6 torebek  
x 50 masek =  
300 masek

Odwiedź naszą witrynę www.kimtech.eu lub w razie pytań skontaktuj się z nami pod 
adresem: kimtech.support@kcc.com

Test materiału Metoda testowania Wynik

Filtracja bakterii
Wydajność (BFE) 

przy 0,3 μm
ASTM F2101 ≥98%

Filtracja cząstek 
stałych

Wydajność (PFE) 
przy 0,1 μm

ASTM F2299 ≥99%

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

Tworzenie
cząstek
≥ 0.5µm

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

Właściwości fizyczne
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