
A Kimtech™ A7 P+ laboratóriumi köpenyek  egyszer 
használatos köpenyek, melyeket úgy terveztek, hogy 
maximális biztonságot, kényelmet és megfelelőséget 
nyújtsanak. A többrétegű köpenyek biztonságosan 
védenek a kis mennyiségben fröccsenő vegyszerekkel és 
egyéb szennyeződésekkel szemben, folyamatos és tartós 
védelmet nyújtva amikor és ahol csak szükséges.

A biztonságos kivitelezés alkalmassá teszi a köpenyeket 
a nagy igényeket támasztó munkafolyamatoknál történő 
használatra a gyógyszerészet, biokémia, orvosbiológia, 
kozmetika, törvényszéki tudományok területén, valamint 
egyéb környezetekben. A többrétegű kivitel magas szintű 
védelmet nyújt a részecskékkel és baktériumokkal 
szemben, és triplán tűzött varratokkal ellátott nemszőtt 
SMS-textíliából, valamint kopásálló, fóliabevonatú 

polipropilénből készült. Az anyag csúszásbiztos külső 
réteggel van ellátva, és szövetszerű érzetet nyújt.

A Kimtech™ A7 P+ laboratóriumi köpenyek gumírozott 
kézelőkkel, hüvelykujj-hurkokkal, extra hosszú ujjakkal 
és magas mandarin gallérral vannak ellátva a teljes körű 
fedettség és biztonság érdekében. Mind a mellkas, mind 
pedig a csukló területe teljesen fedett, a laborkesztyű 
pedig rögzíthető a köpeny felett, ezzel biztosítva a kitűnő 
takarást használat közben.

A latex- és szilikonmentes, valamint alacsony szöszölésű 
Kimtech™ A7 P+ egyszer használatos laboratóriumi 
köpenyek egyesével kiszereltek és duplán csomagoltak, 
így alkalmasak az ISO 7 (C osztály) minősítésű 
környezetekben történő használatra. 
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Főbb jellemzők
	› Kiváló minőségű, egyszer használatos laboratóriumi köpenyek 
triplán tűzött varratokkal és légáteresztő, többrétegű anyaggal
	› További univerzális, a védelmet növelő funkciók: magas 
mandarin gallér, hüvelykujj-hurkok, valamint extra hosszú 
ujjak, melyek elősegítik a laboratóriumi kesztyűk rögzítését a 
köpeny fölött.
	› Nagy részecske- és baktériumszűrő képesség (99%-os 
filtrációs hatékonyság)
	› Egyedileg csomagolva, ISO 7 (C. fokozat) környezetekben 
használhatók

Megfelelőség biztosítása 
	› III. kat. PPE a 2016/425/EU rendeletnek megfelelően 
	› 6-B. típus (PB) - korlátozott fröccsenés elleni védelem
	› EN1149-1 antisztatikus ruházat1

	› EN 14126:2003 - fertőző anyagok elleni védelem
	› Részecskeleadási teszt (Helmke Drum) IEST-RP-CC003.3 II. 
kategória
	› Baktériumszűrési hatékonyság (3,0 μm) ASTM F2100 >99%

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

Kimtech™ A7 P+ laboratóriumi köpenyek

Szövetteszt Tesztelési 
módszer Eredmény

Kopásállóság EN 530 2. módszer 2. osztály

Trapézos szakadással 
szembeni ellenállás ISO 9073-4 2. osztály

Átütési ellenállás EN 863 1. osztály

Húzóerő EN ISO 13934-1 2. osztály

Meggyulladással 
szembeni ellenállás

EN 13274-4 
3. módszer ÁTMENT

Varratszilárdság EN ISO 13935-2 3. osztály

Áthatolási vizsgálat 
szintetikus vér 
használatával

ISO 16603
2. osztály  

@ 1,75 kPa

Ellenáll a baktériumok 
behatolásának EN ISO 22610

> 75 perc,  
6. osztály

Ellenállás a biológiailag 
szennyezett aeroszolok 
áthatolásával szemben

ISO/DIS 22611 Log > 5, 3. osztály

Ellenállás a szennyezett 
porrészecskék 

áthatolásával szemben
EN ISO 22612

Log CFU  
<= 1, 3. osztály

Részecskeleadási teszt 
(Helmke Drum)

IEST-RP-CC003.3 II. kategória

Baktériumszűrési 
hatékonyság (3,0 μm) ASTM F2100 99%

KimtechTM A7 P+ laboratóriumi köpenyek

Kód Szín Méret Összesen/
kartondoboz

97700 Fehér S 15

97710 Fehér M 15

97720 Fehér L 15

97730 Fehér XL 15

97740 Fehér 2XL 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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