
Kimtech™ A7 Laboratoriumjassen zijn wegwerpbare 
jassen die zijn ontworpen om veiligheid, comfort en 
naleving te maximaliseren.

Ze zijn ontworpen om de drager te beschermen tegen 
vloeibare chemicaliën die een laag risico vormen 
in de vorm van lichte spatten, sprays en aerosols. 
Dit verontreinigingsbeheer is verzekerd door een 
uitstekende filtering van stofdeeltjes en bacteriën, een 
scheurbestendige constructie en uitgebreide testen zodat 
voldaan wordt aan de regelgevingen.

De jassen zijn gemaakt van niet-geweven SMS-materiaal, 
een veilig en duurzaam materiaal dat aanvoelt als textiel. 
Driedubbele over-lock naden dragen bij aan de sterkte en 
duurzaamheid, en het ventilerende materiaal verlaagt het 
risico op hittestress, om lange perioden ononderbroken te 
dragen.

De Kimtech™ A7 wegwerpbare laboratoriumjassen zijn 
latex- en siliconenvrij, afzonderlijk verpakt en beschikbaar 
in de maten S tot 3XL.

Ademende meerlaagse 
laboratoriumjassen

Bestand tegen chemicaliën en 
schuren, voelt aan als textiel

Afzonderlijk verpakt

Kimtech™

A7 Laboratorium-
jassen



K-LOW CHEMICAL EN 1149-5:
2018

EN 13034:2005
+A1:2009

6
!

Siliconenvrij Driedubbel gestikte naden

Latexvrij Pluisarm

Belangrijkste kenmerken
	› De laboratoriumjassen hebben ademende en 
slijtvaste lagen en bieden een betere bescherming 
tegen chemische spetters, droge deeltjes en diverse 
vloeistoffen op waterbasis
	› Kleding voor eenmalig gebruik
	› Voorzien van driedubbel gestikte en over-lock naden 
voor extra sterkte en duurzaamheid

Gegarandeerd conform de regelgeving 
	› PPE Cat III volgens de richtlijn (EU) 2016/425
	› Beperkte bescherming tegen chemische spetters 
conform Type 6 [PB] EN 13034 
	› EN1149-1 antistatische kleding1

1Deze laboratoriumjas is antistatisch behandeld en biedt elektrostatische bescher-
ming in overeenstemming met EN1149-5:2018 wanneer de drager van de overall 
correct geaard is.

Kwaliteitsnormen
	› Geproduceerd in overeenstemming met ISO 9001

Technische gegevens

Fabric-test TESTMETHODE Resultaat

Schurings-
weerstand EN 530 M2 Klasse 2 (visueel)

 Trapezodiale 
scheur-

bestendigheid 
EN ISO 9073-4 Klasse 2

Treksterkte EN ISO 13934-1 Klasse 1

Perforatie-
bestendigheid EN 863 Klasse 1

Ontstekings-
weerstand EN 13274-4 M3 GESLAAGD

Naadsterkte EN ISO 13935-2 Klasse 3

KimtechTM A7 Laboratoriumjassen

Code Kleur Maat Totaal/omdoos

96700 Wit S 15

96710 Wit M 15

96720 Wit L 15

96730 Wit XL 15

96740 Wit 2XL 15

96750 Wit 3XL 15

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