
Laboratorní pláště Kimtech™ A7 P+ jsou 
jednorázové pláště, které maximalizují bezpečnost, 
komfort a dodržování předpisů. Vícevrstvé pláště nabízejí 
ochranné pokrytí proti rozstřikům chemikálií a dalších 
znečišťujících látek. Nabízejí souvislou ochranu tam, kde 
je to třeba.

Díky bezpečné struktuře je plášť vhodný pro náročné 
procesy ve farmaceutickém, biochemickém, 
biomedicínském, kosmetickém, forenzním a dalším 
prostředí. Vícevrstvé provedení má vysokou úroveň 
ochrany proti pevným částicím a bakteriím. Plášť 
tvoří netkaná látka SMS s trojitými obnitkovacími švy 

a polypropylenovou vrstvou odolnou proti oděru. Materiál 
má protiskluzovou vnější vrstvu a na dotyk připomíná 
látku.

Laboratorní plášť Kimtech™ A7 P+ má elastické manžety, 
otvor na palce, dlouhé rukávy a vysoký stojáček pro lepší 
celkové zakrytí a ochranu. Hrudník a zápěstí jsou zcela 
zakryté a přes plášť lze navléknout laboratorní rukavice, 
abyste dosáhli absolutního pokrytí při použití

Jednorázové laboratorní pláště bez latexu a silikonu 
a s nízkou vláknivostí Kimtech™ A7 P+ jsou baleny 
jednotlivě ve dvou sáčcích a jsou vhodné pro prostory 
ISO 7 (třída C). 
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Nejdůležitější vlastnosti
	› Vysoce kvalitní jednorázové laboratorní pláště s trojitými 
obnitkovacími švy a prodyšným, vícevrstvým materiálem
	› Součástí jsou zdokonalené celkové ochranné prvky jako 
vysoký stojáček, otvory na palce a dlouhé rukávy pro 
navléknutí laboratorních rukavic
	› Vysoká úroveň ochrany proti pevným částicím 
a bakteriím (s účinností filtrace 99 %).
	› Jednotlivě balené a vhodné do prostor ISO 7 (Třída C)

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

	› EN 14126:2003, ochrana proti pronikání infekčních agens
	› Test uvolňování pevných částic (Helmke Drum) 
IEST-RP-CC003.3 kategorie II
	› Účinnost bakteriální filtrace (3,0 μm) ASTM F2100 >99 %

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

Jakostní normy
	› Vyrobeno v souladu se systémem kvality ISO 9001

Laboratorní pláště Kimtech™ A7 P+

Test tkaniny Testovací metoda Výsledek

Odolnost vůči oděru EN 530 metoda 2 Třída 2

Odolnost vůči dalšímu 
trhání ISO 9073-4 Třída 2

Odolnost vůči propíchnutí EN 863 Třída 1

Pevnost v tahu EN ISO 13934-1 Třída 2

Odolnost vůči vznícení EN 13274-4 
Metoda 3 ÚSPĚCH

Síla švu EN ISO 13935-2 Třída 3

Test průniku pomocí 
syntetické krve ISO 16603 Třída 2 @ 1,75 kPa

Odolnost vůči průniku 
bakterií EN ISO 22610 >75 min Třída 6

Odolnost vůči průniku 
biologicky kontaminovanými 

aerosoly
ISO/DIS 22611 Log >5 Třída 3

Odolnost vůči průniku 
kontaminovaného prachu EN ISO 22612 Log CFU <=1 

Třída 3

Test uvolňování pevných 
částic (Helmke Drum) IEST-RP-CC003.3 Kategorie II

Účinnost filtrace bakterií 
(3,0 μm) ASTM F2100 >99 %

Laboratorní pláště KimtechTM A7 P+

Kód Barva Velikost Celkem/balení

97700 Bílé S 15

97710 Bílé M 15

97720 Bílé L 15

97730 Bílé XL 15

97740 Bílé 2XL 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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