
Legyen a legjobb 
a KimtechTM 
öltözetekkel
A védelem, megfelelés és kényelem 
biztosítását szem előtt tartva 
kialakított tisztatéri kezeslábasok 
és laboratóriumi köpenyek.



Kimtech™ A5 steril tisztatéri kezeslábas

Kimtech ™ A5 steril tartozékok

Kimtech™ A5 steril kapucnik

Kimtech ™ A5 steril hosszú szárú cipővédő és steril ruhaujj

A Kimtech™ A5 steril tisztatéri öltözetet úgy alakítottuk ki, hogy megóvja a folyamatot és 
a tisztatéri kezelőket, és varratmentes védelmet biztosítson bárhol és bármikor, ahol és 
amikor fontos. Az aszeptikus beöltözési technika használata időt takarít meg, ugyanakkor 
csökkenti a szennyeződés veszélyét, valamint a kezeslábasok alkalmasak az EU GMP 
ISO 5 A osztályú steril tisztaterekben történő használatra. A steril tisztatéri ruházatok 
jellegzetessége a fejlett CLEAN-DON™ technológia, melyet az egyszerű, biztonságos és 
hatékony steril beöltözési gyakorlatok érdekében alakítottak ki. Nagy teljesítményű SMS 
anyagból készül, amely a szövetszerű tapintása révén kényelmesebbé teszi a viselést és 
javítja a termelékenységet. Az alacsony szöszölésű anyag megfelel a Helmke Drum teszt I. 
kategóriájának és a 10-6 értékű sterilitás biztosítási szintnek. A kezeslábasok dereka és háta 
rugalmas anyagból készül, és hüvelykujj-hurkokkal rendelkezik.

Megfelelőség biztosítása:  
III. kat. PPE a 2016/425/EU rendeletnek megfelelően EU, Tanúsított 5. és 6. típus, 
a megfelelőségi tanúsítvány és a besugárzási tanúsítvány online elérhetők

Ha teljes, „tetőtől-talpig” megoldást jelentő terméket keres, a Kimtech™ A5 steril 
kapucnik és hosszú szárú cipővédők ugyanabból az SMS anyagból készülnek és 
ugyanazt a Clean-Don™ technológiát alkalmazzák, mint a steril tisztatéri öltözékek; 
ezek teljes, „tetőtől-talpig” megoldást jelentenek, és biztonságos, aszeptikus 
beöltözést tesznek lehetővé.  Több stílusban és méretben állnak rendelkezésre, hogy 
megfeleljenek a felhasználók igényeinek.

Megfelelőség biztosítása:  
III. kat. PPE a 2016/425/EU rendeletnek megfelelően,  
6. típus (PB) (tanúsított), a vizsgálati tanúsítvány és 
a besugárzási tanúsítvány online elérhetők minden 
gyártási tételre

Megfelelőség biztosítása:  
I. kat. egyéni védőeszköz a 2016/425 számú (EU) rendelet szerint 
A megfelelőségi tanúsítvány és a besugárzási tanúsítvány online elérhetők

  A termékeket úgy alakítottuk ki, hogy leegyszerűsítsék az aszeptikus beöltözést,  
és csökkentsék a szennyezés kockázatát

 EU GMP ISO 5 A. fokozatú, steril, tisztatér-kompatibilis

 Nagy teljesítményű, kis szálkibocsátású, lélegző SMS anyag

 Vákuumos csomagolásban és egyenként, két tasakban csomagolva kaphatók

 Számos méretben kaphatók (S-4XL)

Leírás S M L XL 2XL 3XL 4XL Összesen/
kartondoboz

Kimtech™ A5 steril 
tisztatéri kezeslábas 88800 88801 88802 88803 88804 88805 88806 25
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Leírás Kód Összesen/
kartondoboz

Kapucni zsinórral 25797 100

Kapucni integrált álarccal (IHAM) 36072 75

Leírás S Egyetemes Összesen/
kartondoboz

Hosszú szárú cipővédő körültekerhető 
lábrésszel 31683 31696

100 párHosszú szárú cipővédő csúszásgátló vinil 
talppal 12922 88808

Ujj hüvelykhurokkal - 45 cm N/A 36077



Kimtech™ A8 UNITRAX™ cipővédők

0120
PPE CATEGORY III

Kimtech ™ A8 kezeslábasok  

A Kimtech™ A8 kezeslábasok fokozzák a kényelmet, és csökkentik a 
hőstresszt a laboratóriumban vagy a tisztaterekben. Az antisztatikusan 
kezelt alacsony szöszölésű anyag megfelel a Helmke Drum teszt III. 
kategóriájának. A csuklya nélküli kezeslábas modell a nyak kiegészítő 
védelmének érdekében magas gallérral rendelkezik, valamint beépített 
hüvelykujj-hurkokkal van ellátva a csukló befedéséhez, mely csökkenti a 
bőr kitettségét.

Megfelelőség biztosítása:  
III. kat. PPE a 2016/425/EU rendeletnek megfelelően, 6. típus - 
korlátozott fröccsenés elleni védelem, 5. típus - részecske elleni 
védelem, az EN1149-5:2018 antisztatikus öltözet(1)

Mivel teljesen bevont SMS-ből készülnek a Kimtech™ A8 UNITRAX™ 
cipővédők kitűnő fogást biztosítanak bárhol és bármikor, ahol és amikor 
ez fontos. Ideális a laboratóriumokban és ISO 7 tisztatéri környezetben 
való használathoz. Nem tartalmaz szilikont vagy latexet.

 Ultrakönnyű, lélegző SMS antisztatikus, kezelt anyag

 Kapucni nélküli, magas gallérú változat

 ISO 7 és 8 / C. és D. fokozatú tisztatéri használatra 

 Kis szálkibocsátású anyag, Helmke Drum teszt szerinti III. kategória

 Kiváló tapadást biztosítanak számos felületen

 Rendkívül tartós, vízálló anyagból készült

 Varratmentes talp 

Leírás S M L XL 2XL 3XL 4XL Összesen/
kartondoboz

Kimtech™ A8 kezeslábasok 47691 47692 47693 47694 47695 47696 47697 25

Leírás S/M 
(38/42)

Egyetemes 
(41/45)

XL 
(44/47)

Összesen/
kartondoboz

Kimtech™ A8 UNITRAX™ cipővédő 39370 39371 39372 300
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2018
EN 1073-2:2002 
TIL 1. OSZTÁLY
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+A1:2010

1   Ez a kezeslábas antisztatikusan kezelt, és megfelelő földelés mellett 
elektrosztatikus védelmet is biztosít az EN1149-5:2018 szabvány szerint.



Kimtech™ A7 P+ laboratóriumi köpeny 

A Kimtech™ A7 P+ laboratóriumi köpeny egyszer használatos laboratóriumi 
öltözék, amelyet a lehető legnagyobb mértékű biztonság, kényelem és 
megfelelés biztosítása céljából fejlesztettek ki. 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 latexmentes és nem steril köpenyek számos különböző 
területen felhasználhatók olyan környezetben, ahol a szennyeződésekkel 
szembeni alapvédelem a követelmény. A laminált, nem szőtt SMS-ből, hármas 
varrással készült köpenyek kopásállók. A Kimtech™ A7 P+ fehér laboratóriumi 
köpenyek szintén rugalmas mandzsettával, hüvelykujj-hurokkal, extra hosszú 
karvédővel és magas gallérral rendelkeznek a teljes lefedés és biztonság 
érdekében. Mind a mellkas, mind a csukló területét teljesen lefedik, és a 
laboratóriumi kesztyűk a köpenyhez rögzíthetők, ami kitűnő takarást biztosít. 
Gyógyszeripari, biokémiai, biogyógyászati, kozmetikai, bűnügyi vizsgálati és 
egyéb környezetekhez. A Kimtech™ A7 P+ egyszer használatos laboratóriumi 
köpenyek egyedileg, két tasakba vannak csomagolva, aminek köszönhetően 
ISO 7 (C. fokozat) területeken használhatók. S - 2XL közötti méretekben állnak 
rendelkezésre.

Megfelelőség biztosítása: 
• III. kat. PPE a rendeletnek 2016/425/EU megfelelően
• 6-B. típus (PB) - korlátozott fröccsenés elleni védelem
• EN1149-1 antisztatikus ruházat(2) 

• 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%

   Kiváló minőségű egyszer használatos, hármas varrással készült laboratórium köpenyek 
lélegző, többrétegű anyagból. 

  További univerzális, a védelmet növelő részletek: magas mandarin gallér, hüvelykujj-hurkok, 
valamint extra hosszú ujjak, melyek elősegítik a laborkesztyű rögzítését a köpeny fölött. 

  Nagy részecske- és baktériumszűrő képesség (99%-os filtrációs hatékonyság). 

  Egyedileg csomagolva, ISO 7 (C. fokozat) területeken használhatók. 

Leírás S M L XL XXL Összesen/
kartondoboz

Kimtech™ A7 P+ laboratóriumi köpeny 97700 97710 97720 97730 97740 15

2  Ez a laboratóriumi köpeny antisztatikusan kezelt, és megfelelő földelés mellett 
elektrosztatikus védelmet is biztosít az EN1149-5:2018 szabvány szerint.

6-B
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EN 14126:2003 EN 1149-5:  
2018



Kimtech™ A7 laboratóriumi köpeny
  Kiváló minőségű egyszer használatos, hármas varrással készült laboratóriumi köpenyek

 Magas szintű védelmet nyújt a fröccsenésekkel és a száraz részecskékkel szemben

 Egyedileg csomagolva

Leírás S M L XL 2XL 3XL Összesen/
kartondoboz

Kimtech™ A7 laboratóriumi köpenyek 96700 96710 96720 96730 96740 96750 15

A Kimtech™ A7 laboratóriumi köpeny egyszer használatos laboratóriumi 
öltözék, amelyet a lehető legnagyobb mértékű biztonság, kényelem és 
megfelelés biztosítása céljából fejlesztettek ki. A többrétegű köpenyek 
könnyű, varratmentes, fröccsenés és szennyezés elleni védelmet biztosítanak, 
ahol és amikor ez fontos. Biztonságos, tartós, szövetszerű tapintású, nem 
szőtt SMS anyagból készülnek. A tripla fedett varrások fokozzák az öltések 
erősségét és tartósságát, a légáteresztő anyag pedig csökkenti a hőstressz 
veszélyét, ami lehetővé teszi, hogy a köpenyt hosszú ideig folyamatosan 
lehessen viselni. A Kimtech™ A7 laboratóriumi köpenyek úgy alakították ki, 
hogy megóvják a viselőt az alacsony kockázatot jelentő folyékony vegyszerekkel 
szemben, amelyekkel permet, aeroszol vagy enyhe fröccsenések formájában 
kerül érintkezésbe. A szennyezés ellenőrzését a kitűnő részecske- és 
baktériumszűrő képesség, a szakadásálló anyag és a kiterjedt tesztelés 
biztosítja, amelynek célja a szabályozásoknak való megfelelés. Latex- és 
szilikonmentesek. A Kimtech™ A7 egyszer használatos laboratóriumi köpenyek 
egyedileg csomagolva, S-3XL közötti méretekben állnak rendelkezésre.

Megfelelőség biztosítása: 
• III. kat. PPE a rendeletnek 2016/425/EU megfelelően
• 6. típusú (PB) korlátozott vegyi védelem
• EN1149-1 antisztatikus ruházat(3) 

3   Ez a laboratóriumi köpeny antisztatikusan kezelt, és megfelelő földelés mellett 
elektrosztatikus védelmet is biztosít az EN1149-5:2018 szabvány szerint.
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2018



ISO 5 A. fokozat ISO 6 B. fokozat

Steril filtrációs 
töltés és tömítés

Liofilizálás

Az A. fokozatú területet 
körülvevő területeken 
folyó tevékenységek

ISO 8 D. fokozat K&F / Laboratórium

Anyagok szervezése,
címkézése, csomagolása

Laboratóriumi 
tevékenységek

minőségellenőrzése

Útmutató a termék kiválasztásához / 
Alkalmazási területek

Kimtech™ A5 steril tisztatéri öltözet

Kimtech ™ A8 kezeslábasok

Kimtech™ A7 P+ / A7 laboratórium köpenyek

Kimtech™ G3  
steril fehér  

nitril kesztyűk

Kimtech™  
G3 fehér  

nitril kesztyűk

Kimtech™  
G3 NxT™  

nitril kesztyűk

Kimtech™  
G3/G5 Sterling™ 
nitril kesztyűk

Kimtech™  
Purple Nitrile™ 
Xtra™ kesztyűk

Kimtech™  
Sterling™ Xtra nitril 

kesztyűk

Kimtech™ G3  
Steril Sterling™ 
nitril kesztyűk

Kimtech™ G3  
Steril latex  

kesztyűk



A www.kimtech.eu weboldalon található 
honlapunkon számos információt talál, 
amely vállalkozása segítségére lehet. 

Sokféle dokumentáció  
csak egy kattintásnyira:

 Műszaki adatlapok

 Adatcsomag

 Megfelelőségi nyilatkozat

 Megfelelőségi igazolás

 Besugárzási bizonyítvány

...és sok más.

www.kimtech.eu



  

A Kimtech™ márka további eszközöket 
bocsát a felhasználók rendelkezésére, 
amelyek segítségével a megfelelő terméket 
választhatják ki a különböző alkalmazásokhoz.

  További információkért látogasson el a 
következő oldalra: www.kimtech.eu 

  Ha műszaki segítségre van szüksége, 
forduljon hozzánk a következő címen:  
kimtech.support@kcc.com 

A munkáltató felelőssége a vállalt kockázat felmérése, és a feladathoz megfelelő egyéni védőeszközök meghatározása. A gyártó, Kimberly-Clark, 
semmilyen felelősséget nem vállal a helytelen választásért vagy az ebben a prospektusban bemutatott egyéni védőeszközök helytelen használatáért. 
Mindent elkövettünk azért, hogy az itt közölt információk a megjelenés időpontjában a lehető legpontosabbak legyenek, ennek ellenére előfordulhatnak 
hibák, valamint az egyéni védőeszközökre vonatkozó szabályozás állandó vizsgálat alatt áll, így a prospektus érvényességi ideje alatt is változhat. Ennek 
megfelelően a termékspecifikációk változtatás tárgyát képezhetik. Azt javasoljuk, hogy a bemutatott termékekkel vagy a speciális feladatokhoz használt 
termékek megfelelőségével kapcsolatos kérdések felmerülése esetén vegye fel a kapcsolatot a helyi képviselővel. A használt egyéni védőeszközök 
ártalmatlanításáról mindig biztonságos, és az európai, nemzeti és helyi környezetvédelmi szabályozásnak megfelelő módon intézkedjen.

®/™ A Kimberly-Clark Worldwide, Inc. vagy leányvállalatai védjegyei. © KCWW. A Purple és Purple Nitril™ színe,  
a Grey és Sterling™ színe az Owens & Minor, Inc. vagy leányvállalatai védjegyei, és kizárólag engedéllyel használhatók. 
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