
A Kimtech™ A7 laboratóriumi köpenyek egyszer 
használatos köpenyek, melyeket úgy terveztek, 
hogy maximális biztonságot, kényelmet és 
megfelelőséget nyújtsanak.

Úgy alakították ki őket, hogy megóvják a viselőt az 
alacsony kockázatot jelentő folyékony vegyszerekkel 
szemben, amelyekkel permet, aeroszol vagy enyhe 
fröccsenések formájában kerül érintkezésbe. A 
szennyezés ellenőrzését a kitűnő részecske- és 
baktériumszűrő képesség, a szakadásálló anyag 
és a kiterjedt tesztelés biztosítja, amelynek célja a 
szabályozásoknak való megfelelés.

A köpenyek biztonságos, tartós, szövetszerű 
tapintású, nem szőtt SMS-anyagból készülnek. A 
tripla fedett varrások fokozzák az öltések erősségét 
és tartósságát, a légáteresztő anyag pedig csökkenti 
a hőstressz veszélyét, ami lehetővé teszi, hogy a 
köpenyt hosszú ideig folyamatosan lehessen viselni.

A Kimtech™ A7 egyszer használatos laboratóriumi 
köpenyek latex- és szilikonmentesek, egyedileg 
csomagoltak és S–3XL méretben kaphatók.

Légáteresztő,  
többrétegű laborköpenyek

Vegyszer- és kopásállók,  
szövetszerű tapintással

Egyedileg  
csomagolva
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Szilikonmentes triplán tűzött varratok

Latexmentes Alacsony szöszölésű

Főbb jellemzők
	› A légáteresztő és kopásálló rétegekből készült 
laboratóriumi köpenyek fokozott védelmet nyújtanak a 
fröccsenő vegyszerekkel, a száraz részecskékkel és a 
különféle vízbázisú folyadékokkal szemben
	› Egyszer használatos, eldobható ruházat
	› Triplán tűzött és fedett varratokkal a fokozott erősség és 
tartósság érdekében

Megfelelőség biztosítása 
	› III. kat. PPE a 2016/425/EU rendeletnek megfelelően
	› 6. típusú, [PB] EN 13034 szerinti tanúsított, korlátozott 
védelem fröccsenő vegyszerekkel szemben 
	› EN1149-1 antisztatikus ruházat1

1 Ez a laboratóriumi köpeny antisztatikusan kezelt, és megfelelő földelés mellett 
elektrosztatikus védelmet is biztosít az EN1149-5:2018 szabvány szerint.

Minőségi előírások
	› Az ISO 9001 minőségirányítási rendszer szerint gyártva

Műszaki adatok

Szövetteszt Tesztelési 
módszer Eredmény

Kopásállóság EN 530 M2 2. osztály (vizuális)

Trapézos szakadással 
szembeni ellenállás ISO 9073-4 2. osztály

Húzóerő EN ISO 13934-1 1. osztály

Átütési ellenállás EN 863 1. osztály

Meggyulladással 
szembeni ellenállás EN 13274-4 M3 ÁTMENT

Varratszilárdság EN ISO 13935-2 3. osztály
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Kód Szín Méret Összesen/
kartondoboz

96700 Fehér S 15

96710 Fehér M 15

96720 Fehér L 15

96730 Fehér XL 15

96740 Fehér 2XL 15

96750 Fehér 3XL 15

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