
Laboratorní pláště Kimtech™ A7 jsou jednorázové 
laboratorní oděvy, které maximalizují bezpečnost, komfort 
a dodržování předpisů.

Jsou navrženy tak, aby uživatele chránily před 
nízkorizikovými kapalnými chemikáliemi ve formě sprejů, 
aerosolů a lehkých rozstřiků. Řízení kontaminace je 
zajištěno díky vynikajícímu odfiltrování pevných částic 
a bakterií, struktuře odolné proti trhání a důslednému 
testování pro zaručení shody s právními předpisy.

Pláště jsou z netkaného materiálu SMS, bezpečné 
a trvanlivé látky, která na dotyk působí jako tkanina. Trojité 
obnitkovací švy zlepšují pevnost a odolnost a prodyšný 
materiál snižuje riziko tepelné zátěže, aby se umožnilo 
dlouhodobé nošení.

Jednorázové laboratorní pláště Kimtech™ A7 jsou 
bez latexu a silikonu, jednotlivě balené a dostupné ve 
velikostech S–3XL.
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Bez silikonu Trojité švy

Bez latexu S nízkou vláknivostí

Nejdůležitější vlastnosti
	› Laboratorní pláště jsou vyrobené z prodyšných vrstev 
odolných vůči oděru a poskytují zvýšenou ochranu proti 
chemickým rozstřikům, suchým částicím a různým 
kapalinám na vodní bázi
	› Jednorázový úbor na jedno použití
	› Disponuje trojitými a obnitkovacími švy pro zvýšenou 
pevnost a trvanlivost

Zajištění shody 
	› OOP kat. III podle nařízení (EU) 2016/425
	› Certifikace: Typ 6 [PB] EN 13034, omezená ochrana proti 
chemickým rozstřikům 
	› EN1149-1, antistatické oblečení1

1 Tento laboratorní plášť má antistatickou úpravu a poskytuje elektrostatickou 
ochranu podle EN1149-5:2018, za předpokladu řádného uzemnění.

Jakostní normy
	› Vyrobeno v souladu se systémem kvality ISO 9001

Technické údaje

Test tkaniny Testovací metoda Výsledek

Odolnost 
vůči oděru EN 530 M2 Třída 2 (vizuální)

Odolnost vůči 
dalšímu trhání ISO 9073-4 Třída 2

Pevnost v tahu EN ISO 13934-1 Třída 1

Odolnost vůči 
propíchnutí EN 863 Třída 1

Odolnost vůči 
vznícení EN 13274-4 M3 ÚSPĚCH

Síla švu EN ISO 13935-2 Třída 3

Laboratorní pláště KimtechTM A7

Kód Barva Velikost Celkem/balení

96700 Bílé S 15

96710 Bílé M 15

96720 Bílé L 15

96730 Bílé XL 15

96740 Bílé 2XL 15

96750 Bílé 3XL 15

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