
Fartuchy laboratoryjne Kimtech™ A7 P+ to 
jednorazowa odzież laboratoryjna zaprojektowana 
z myślą o zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa, 
komfortu i zgodności z przepisami. Wielowarstwowe 
fartuchy laboratoryjne zapewniają ochronę przed 
lekkimi rozbryzgami substancji chemicznych i innymi 
zanieczyszczeniami, co zapewnia niezawodną ochronę 
w każdym miejscu i czasie.

Bezpieczna struktura sprawia, że fartuchy nadają się 
do stosowania w wymagających procesach w przemyśle 
farmaceutycznym, biochemicznym, biomedycznym, 
kosmetycznym, medycynie sądowej i innych środowiskach. 
Wielowarstwowa struktura zapewnia wysoki poziom 
ochrony przed cząstkami i bakteriami. Fartuchy wykonane 
są z włókniny SMS z potrójnymi szwami i odpornego na 

ścieranie polipropylenu. Materiał ma antypoślizgową 
warstwę zewnętrzną, a w dotyku przypomina tkaninę.

Fartuchy laboratoryjne Kimtech™ A7 P+ są wyposażone 
w elastyczne mankiety, pętle na kciuki, rękawy 
o zwiększonej długości i wysokie kołnierze ze stójką, 
które zapewniają ochronę całego ciała. Zarówno klatka 
piersiowa, jak i nadgarstki są całkowicie osłonięte, 
a rękawice laboratoryjne można naciągnąć na fartuch, co 
zapewnia doskonałą ochronę podczas użycia.

Jednorazowe fartuchy laboratoryjne Kimtech™ A7 
P+ nie zawierają silikonu ani lateksu i wyróżniają się 
niskim poziomem strzępienia. Są pakowane pojedynczo 
w podwójne opakowania, dzięki czemu są odpowiednie do 
środowisk zgodnych z normą ISO 7 (klasa C). 
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Najważniejsze cechy
	› Wysokiej jakości jednorazowe fartuchy laboratoryjne 
wykonane z przewiewnego, wielowarstwowego materiału z 
potrójnymi szwami
	› Podczas projektowania fartuchów zastosowano 
rozbudowane, wszechstronne funkcje ochronne, takie 
jak wysokie kołnierze ze stójką, pętle na kciuki i rękawy o 
zwiększonej długości, które umożliwiają założenie rękawic 
laboratoryjnych na fartuch.
	› Wysoki poziom ochrony przed cząstkami i bakteriami 
(skuteczność filtracji 99%)
	› Pakowane pojedynczo, odpowiednie do obszarów zgodnych 
z normą ISO 7 (klasa C)

Gwarantowana zgodność 
	› ŚOI (PPE) kat. III zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/425 
	› Ograniczona ochrona przed rozbryzgami substancji 
chemicznych typu 6-B (PB)
	› Odzież antystatyczna1 zgodna z normą EN1149-1
	› Ochrona przed czynnikami zakaźnymi zgodnie z normą EN 
14126:2003
	› Test zrzucania cząstek stałych (bęben Helmke Drum) IEST-
RP-CC003.3, kat. II
	› Skuteczność filtracji bakterii (3,0 μm) ASTM F2100 > 99%

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

Fartuchy laboratoryjne Kimtech™ A7 P+

Test materiału Metoda testowania Wynik

Odporność na ścieranie EN 530 Metoda 2 Klasa 2

Odporność na 
rozdzieranie metodą 

trapezową
ISO 9073-4 Klasa 2

Odporność na przekłucie EN 863 Klasa 1

Wytrzymałość na 
rozciąganie EN ISO 13934-1 Klasa 2

Odporność na zapalenie EN 13274-4 
Metoda 3 PASS

Wytrzymałość szwów EN ISO 13935-2 Klasa 3

Test przenikania z 
wykorzystaniem krwi 

syntetycznej
ISO 16603 Klasa 2 przy 

1,75 kPa

Odporność na 
przenikanie bakterii EN ISO 22610 >75 min Klasa 6

Odporność na 
przenikanie aerozoli 

skażonych biologicznie
ISO/DIS 22611 Log >5 Klasa 3

Odporność na 
przenikanie skażonego 

kurzu
EN ISO 22612 Log CFU <=1 

Klasa 3

Test zrzucania cząstek 
(bęben Helmke Drum) IEST-RP-CC003.3 Kategoria II

Skuteczność filtracji 
bakterii (3,0 μm) ASTM F2100 >99%

Fartuchy laboratoryjne KimtechTM A7 P+

Kod Kolor Rozmiar Ilość/
opakowanie

97700 Biały S 15

97710 Biały M 15

97720 Biały L 15

97730 Biały XL 15

97740 Biały 2XL 15
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