
A Kimtech™ G3 latex kesztyűk fokozzák a tapintási 
érzékenységet és a teljesítményt, emellett folyamatos, 
tartós és magas szintű védelmet nyújtanak a 
szennyeződések ellen amikor és ahol csak szükséges. 
A gyártás folyamán a természetes latexből készült 
kesztyűket a részecskékkel és a kioldható anyagokkal 
szembeni állandó védelem biztosításának érdekében 
ultratiszta, ionmentes vízben többször átmossák. 
A kesztyűket ezután a tisztaság fenntartásának 
érdekében duplán becsomagolják polietilén anyagba és 
bélésanyagba.

A kétkezes kesztyűk nem sterilek, az ISO 3. osztályú 
vagy magasabb minősítésű tisztaterekben történő 
használatra javasoltak, fokozott védelmet és kezelési 
teljesítményt biztosítva a viselőnek még a legnagyobb 
igénybevételt követelő alkalmazások esetében is. 

A kiváló minőségű, a tenyéren és az ujjbegyeken 
texturált felület gondoskodik a megfelelő fogásról, 
tapintási érzékenységről és kényelemről mind nedves, 
mind pedig száraz körülmények között. Emellett a 
púdermentes kialakítás minimalizálja a viselő bőrére 
gyakorolt szennyeződést és szárító hatást, ezzel 
biztosítva, hogy a tisztatérben dolgozók ugyanolyan 
szintű védelemben részesüljenek, mint a folyamatok 
és a készülékek. Az egyszer használatos kesztyűk a 
könnyű beöltözés érdekében megvastagított peremű 
kézelőkkel rendelkeznek, és jobban simulnak a ruházat 
többi részére, ezáltal jobban szigetelnek. A szigorú 
termékfejlesztés, a tesztelés, valamint a kipróbált 
gyártási folyamatok eredményeként olyan tisztatéri latex 
kesztyűk készülnek, amelyek megfelelnek a szabályozási 
megfelelőségi követelményeknek.
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Főbb jellemzők
	› A kiváló minőségű természetes latexgumi 1 anyag magas 
szintű védelmet nyújt a mikroorganizmusokkal és fröccsenő 
vegyszerekkel szemben
	› Ultratiszta, ionmentes vízben többször átmosva a részecskék 
és kioldható anyagok alacsony mennyiségének biztosítása 
érdekében
	› A megvastagított peremű kézelő erősebbé teszi a kesztyűket, 
csökkenti a szakadás veszélyét és növeli a kesztyűk 
tartósságát, miközben csökkenti a kesztyű lecsúszásának 
veszélyét a könnyebb beöltözéshez és levételhez

Megfelelőség biztosítása 
	› III. kat. PPE a 2016/425/EU rendeletnek megfelelően
	› EN ISO 374-1:2016 C típus (K) Fröccsenés elleni védelem
	› EN 374-4:2014 A vegyszerekkel szembeni degradációs 
ellenállás
	› EN ISO 374-5:2016 Mikroorganizmusok és VÍRUSOK elleni 
védelem

Minőségi előírások
	› Online elérhető analitikai tanúsítvány 
	› Az ISO 3-as osztály szerinti tisztatéri előírásoknak megfelelően 
csomagolva
	› Az ISO 9001 minőségirányítási rendszer szerint gyártva

Kimtech™ G3 latex kesztyűk

VIRUSK-LOW CHEMICAL

Mérettáblázat
MÉRET KÓD HOSSZ MENNYISÉG

Dobozonként 10

S HC225 30,5cm

100 kesztyű/
zacskó = 

1000 kesztyű

M HC335 30,5cm

L HC445 30,5cm

XL HC555 30,5cm

TISZTASÁGI  
JELLEMZŐK LIMIT TESZTELÉSI 

MÓDSZER
Részecskék

cm2-enként > 0,5 mikron 1500 IEST-RP-CC005
Kioldható anyagok μg/g μg/cm2 IEST-RP-CC005

Nátrium (Na+) 25 0,16
Ammónium (NH4

+) 10 0,07
Kálium (K+) 5 0,03

Magnézium (Mg2+) 5 0,03
Kalcium (Ca2+) 20 0,13

Klorid (CI-) 100 0,67
Nitrát (N03

-) 15 0,10
Szulfát (SO4

2-) 25 0,17
Cink (Zn2+) 90 0,60

JELLEMZŐ ÉRTÉK TESZTELÉSI MÓDSZER

- Megfelel az elvárásoknak:   AQL 1,52 EN 374-2:2014 és ASTM D 5151  
NYÚLÉKONYSÁGI JELLEMZŐK HÚZÓERŐ EGYEDÜLÁLLÓ MEGNYÚLÁS

- Öregedés előtt 28 MPa, névleges 845% névleges ASTM D 412, ASTM D 573 
és ASTM D 3578- Felgyorsult öregedés után 27 MPa, névleges 895% névleges

MÉRET NÉVLEGES VASTAGSÁG/SZÉLESSÉG

Vastagság (mm)
Középső ujj Tenyér Kézelő ASTM D 3767, ASTM D 6319

és EN 420:2003 + A1:2009 0,22 0,20 0,15

Tenyérszélesség (mm)
S M L XL ASTM D 3767, ASTM D 6319

és EN 420:2003 + A1:200985 96 109 118
RÉSZECSKÉK (maximum)
cm2-enként > 0,5 mikron < 1,500 IEST-RP-CC005

FEHÉRJE (maximum)
Mikrogramm/gramm 50 ASTM D 5712

FEHÉRJE
µg/g 50 max. ASTM D 5712

LATEX

Keressen fel minket a www.kimtech.eu címen, illetve kérdéseivel írjon e-mailt a következő címre: kimtech.support@kcc.com
1 FIGYELEM: A termék természetes latexgumit tartalmaz, amely allergiás reakciót válthat ki.  2 AQL az ISO 2859-1 szabvány szerint tulajdonságonkénti 
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