
Fartuchy laboratoryjne Kimtech™ A7 to jednorazowa 
odzież laboratoryjna zaprojektowana z myślą 
o zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa, komfortu 
i zgodności z przepisami.

Zostały zaprojektowane tak, aby chronić użytkownika przed 
ciekłymi środkami chemicznymi niskiego ryzyka w postaci 
sprayów, aerozoli i lekkich rozbryzgów substancji 
chemicznych. Ochrona przed zanieczyszczeniami jest 
możliwa dzięki doskonałej filtracji cząstek, doskonałej 
filtracji antybakteryjnej, odpornej na rozdarcia strukturze 
oraz kompleksowym testom zapewniającym zgodność z 
przepisami.

Fartuchy są wykonane z włókniny SMS, bezpiecznego i 
trwałego materiału, który przypomina tkaninę. Potrójne, 
zachodzące na siebie szwy na całej długości zwiększają 
wytrzymałość i trwałość, a przewiewny materiał zmniejsza 
ryzyko powstawania stresu cieplnego, umożliwiając 
długotrwałe, nieprzerwane użytkowanie.

Jednorazowe fartuchy laboratoryjne Kimtech™ A7 nie 
zawierają lateksu ani silikonu. Są one indywidualnie 
pakowane i dostępne w rozmiarach od S do 3XL.
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Najważniejsze cechy
	› Fartuchy laboratoryjne, wykonane z przewiewnych 
i odpornych na ścieranie warstw zapewniają lepszą 
ochronę przeciw rozbryzgami substancji chemicznych, 
cząstkom suchym i różnym cieczom na bazie wody
	› Odzież jednorazowa
	› Ma potrójne, zachodzące na siebie szwy zapewniające 
wytrzymałość

Gwarantowana zgodność 
	› ŚOI (PPE) kat. III zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
2016/425
	› Ograniczona ochrona przed rozbryzgami substancji 
chemicznych typu 6 [PB] wg EN 13034 
	› Odzież antystatyczna1 zgodna z normą EN1149-1

1 Ten model fartucha laboratoryjnego został poddany obróbce antystatycznej i przy 
prawidłowym uziemieniu zapewnia ochronę elektrostatyczną zgodnie z normą 
EN1149-5:2018.

Standardy jakości
	› Produkowane zgodnie z normą ISO 9001

Dane techniczne

Test materiału Metoda testowania Wynik

Odporność na 
ścieranie EN 530 M2 Klasa 2 (wizualna)

Odporność na 
rozdzieranie 

metodą trapezową
ISO 9073-4 Klasa 2

Wytrzymałość na 
rozciąganie EN ISO 13934-1 Klasa 1

Odporność na 
przekłucie EN 863 Klasa 1

Odporność na 
zapalenie EN 13274-4 M3 PASS

Wytrzymałość 
szwów EN ISO 13935-2 Klasa 3

Fartuchy laboratoryjne Kimtech™ A7

Kod Kolor Rozmiar Ilość/
opakowanie

96700 Biały S 15

96710 Biały M 15

96720 Biały L 15

96730 Biały XL 15

96740 Biały 2XL 15

96750 Biały 3XL 15

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