
Kimtech™ A7 P+ Laboratoriumjassen zijn wegwerpbare 
jassen die zijn ontworpen om veiligheid, comfort en 
naleving te maximaliseren. De jassen met meerdere 
lagen bieden veilige bescherming tegen situaties met 
lichte chemische spatten en andere verontreinigers, voor 
naadloze bescherming waar en wanneer dat nodig is.

Deze zekere constructie maakt de jassen geschikt 
voor gebruik tijdens veeleisende processen in 
de farmaceutische, biochemische, biomedische, 
cosmetische, forensische en andere toepassingen. Het 
ontwerp met meerdere lagen biedt een hoge mate van 
bescherming tegen deeltjes en bacteriën en bestaat uit 
niet-geweven SMS-materiaal met driedubbel gestikte 
naden en schuurbestendige, foliegecoate polypropyleen. 
Het materiaal heeft een buitenlaag met antislip en voelt 
aan als textiel.

De Kimtech™ A7 P+ Laboratoriumjassen hebben elastische 
manchetten, duimlussen, extra lange mouwen en hoog 
opstaande kragen voor meer dekking en veiligheid. De 
borst en polsen zijn volledig bedekt en handschoenen 
kunnen over de jas worden gedragen voor een uitstekende 
dekking tijdens gebruik.

Kimtech™ A7 P+ wegwerpbare laboratoriumjassen zijn 
siliconenvrij, pluisarm en zijn individueel verpakt en 
vervolgens dubbel verpakt, waardoor ze geschikt zijn voor 
ISO 7 (Klasse C)-omgevingen. 
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Belangrijkste kenmerken
	› Hoogwaardige laboratoriumjassen voor eenmalig 
gebruik met driedubbel gestikte naden en van ademend, 
meerlaags materiaal
	› Verbeterde volledig beschermende kenmerken, zoals 
een opstaande kraag, duimlussen en extra lange 
mouwen zodat laboratoriumhandschoenen over de jas 
passen
	› Een hoge mate van bescherming tegen deeltjes en 
bacteriën (met een filterefficiëntie van 99%)
	› Afzonderlijk verpakt en geschikt voor ISO 7 (Klasse C)-
omgevingen

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

	› Bescherming tegen besmettelijke bacteriën conform EN 
14126:2003
	› Stofafgiftetest (Helmke Drum) IEST-RP-CC003.3 
Categorie II
	› Bacteriële filterefficiëntie (3,0 μm) ASTM F2100 >99%

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

Kwaliteitsnormen
	› Geproduceerd in overeenstemming met ISO 9001

Kimtech™ A7 P+ Laboratoriumjassen

Fabrictest TESTMETHODE Resultaat

Schuringsweerstand (4) En 530 Methode 2 Klasse 2

Trapezodiale 
scheurbestendigheid 

EN ISO 9073-4 Klasse 2

Perforatiebestendigheid EN 863 Klasse 1

Treksterkte EN ISO 13934-1 Klasse 2

Ontstekingsweerstand EN 13274-4 
Methode 3 GESLAAGD

Naadsterkte EN ISO 13935-2 Klasse 3

Penetratietest met 
synthetisch bloed ISO 16603 Klasse 2 bij 

1,75 kPa

Weerstand tegen 
penetratie door bacteriën

EN ISO 22610
>75 min  
Klasse 6

Weerstand tegen 
penetratie door biologisch 

verontreinigde aerosols
ISO/DIS 22611

Log > 5  
Klasse 3

Weerstand tegen 
penetratie door 

verontreinigd stof
EN ISO 22612 Log CFU <=1 

Klasse 3

Stofafgiftetest (Helmke 
Drum) IEST-RP-CC003.3 Categorie II

Bacteriële filterefficiëntie 
(3,0 μm) ASTM F2100 >99%

KimtechTM A7 P+ Laboratoriumjassen

Code Kleur Maat Totaal/omdoos

97700 Wit S 15

97710 Wit M 15

97720 Wit L 15

97730 Wit XL 15

97740 Wit 2XL 15

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