www.kimtech.eu
A honlapunkon számos információt talál,
amely vállalkozása segítségére lehet.
Adatcsomagok, műszaki adatlapok és
tanúsítványok - csupán egy kattintásra.

LEGYEN

A LEGJOBB

MI GONDOSKODUNK ÖNRŐL
A Kimtech™ márka további eszközöket bocsát a
felhasználók rendelkezésére, amelyek segítségével
a megfelelő terméket választhatják ki a különböző
alkalmazásokhoz.
 ovábbi információkért látogasson el a
T
következő oldalra: www.kimtech.eu
 a műszaki segítségre van szüksége,
H
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, KimberlyClark, 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 Nitrile™ színe, a Grey és Sterling™ színe az
Owens & Minor, Inc. vagy leányvállalatai védjegyei, és kizárólag engedéllyel használhatók.
Kiadvány kódja: 5289.17 HU 09.19

A szennyezés elleni
védelemre és a
kényelmes viselésre
tervezett tisztatéri
maszkok

Kimtech™ M3 tanúsított steril erszényszerű maszk
Az EU GMP ISO 5 A. osztályú környezetekben való használatra
Magas szintű baktérium- és részecskeszűrési hatékonyság
Alacsony részecskeszint (Helmke Drum teszt szerinti I. kategória)
Egyedileg csomagolva, kettős csomagolásban
A Kimtech™ M3 steril erszényszerű maszk nagyfokú kényelmet és
biztonságot nyújt steril- és tisztaszobákban, tökéletes védelmet biztosítva
ott és akkor, amikor és ahol számít. Csökkenti a szennyezés kockázatát,
és ugyanakkor nagyobb fokú kényelmet, jó lélegezhetőséget biztosít. 10-6
validált sterilitásbiztosítási szint. Rugalmas, univerzális méretű fejpánttal
és biztonságos résvédővel is rendelkezik. A következetes zárás csökkenti a
párásodást és folyamatosan jó látást biztosít. Latex- és szilikonmentes.

Leírás
Kimtech™ M3 tanúsított steril erszényszerű maszk

Kód

Fej kiegészítő

Összesen/
kartondoboz

62483

Fejpánt

200

Kimtech™ M3 tanúsított erszényszerű maszk
ISO 3 vagy magasabb besorolású tisztatéri környezetekben való használatra
Kiváló baktérium- és részecskeszűrési jellemzők
Alacsony részecskeszint (Helmke Drum teszt szerinti I. kategória)
Tömör szigetelés a párásodás csökkentése érdekében
A Kimtech™ M3 erszényszerű maszk nagyfokú kényelmet és szennyezés
elleni védelmet nyújt tisztaszobákban, tökéletes védelmet biztosítva
ott és akkor, amikor és ahol számít. Csökkenti a szennyezés kockázatát,
és ugyanakkor nagyobb fokú kényelmet, jó lélegezhetőséget biztosít a
redőszerű maszkhoz viszonyítva. Rugalmas, univerzális méretű fejpánttal
és biztonságos résvédővel is rendelkezik. A következetes zárás csökkenti a
párásodást és folyamatosan jó látást biztosít. Latex- és szilikonmentes.

Leírás
Kimtech™ M3 tanúsított erszényszerű maszk

Kód

Fej kiegészítő

Összesen/
kartondoboz

62484

Fejpánt

300

Kimtech™ M3 tanúsított steril redőszerű maszkok
EU GMP ISO 5 A. fokozatú, steril, tisztatér-kompatibilis
 iváló baktérium- és részecskeszűrés a szennyezés kockázatának
K
csökkentése érdekében
Egyedileg csomagolva, hármas csomagolásban
Alacsony részecskeszint (Helmke Drum teszt szerinti I. kategória)
Különböző méretek és fejtartozékok kaphatók
A Kimtech™ M3 tanúsított steril maszk nagyobb fokú védelmet és kényelmet
biztosít az EU GMP ISO 5 A. osztályú környezetben végzett eljárások során. 10-6
validált sterilitásbiztosítási szint. Ideális steril gyógyszergyártási folyamatokhoz. A
maszk rugalmas illesztéssel és kétkomponensű belső béléssel rendelkezik, aminek
köszönhetően kényelmesebb, mint a hagyományos redőszerű maszk. Latex- és
szilikonmentes.

Leírás

Kód

Szélesség

Fej kiegészítő

Kimtech™ M3 steril redőszerű maszk

62467

18 cm

Kötők

Kimtech™ M3 steril redőszerű maszk

62470

18cm

Fülakasztó

Kimtech™ M3 steril redőszerű maszk

62494

23 cm

Kötők

Összesen/
kartondoboz

200 maszk

Kimtech™ M3 tanúsított redőszerű maszkok
 ompatibilis az ISO 3 vagy magasabb besorolású nem steril tisztatéri
K
környezetekkel
 iváló baktérium- és részecskeszűrés a szennyezés kockázatának
K
csökkentése érdekében
Alacsony részecskeszint (Helmke Drum teszt szerinti I. kategória)
Dupla védőcsomagolásban tisztatéri használathoz
18 vagy 23 cm széles, fülakasztókkal vagy kötőkkel
A Kimtech™ M3 redőszerű maszk nagyobb fokú védelmet és kényelmet biztosít az
ISO 3 vagy magasabb osztályú környezetben végzett eljárások során. Az eljárások
magasabb fokú védelmét biztosítja, és hozzájárul a szennyezés kockázatának
csökkentéséhez. A maszk rugalmas illesztéssel rendelkezik, aminek köszönhetően
kényelmesebb, mint a hagyományos redőszerű maszk. Latex- és szilikonmentes.

Leírás
Kimtech™ M3 redőszerű maszk

Kód

Szélesség

62465

Fej kiegészítő

Összesen/
kartondoboz

Fülakasztó
18 cm

Kimtech™ M3 redőszerű maszk

62466

Kötők

Kimtech™ M3 redőszerű maszk

62451

Fülakasztó

Kimtech™ M3 redőszerű maszk

62452

500 maszk
23 cm
Kötők

Kimtech™ M6 maszk
Két rétegű kialakítás
Alacsony szöszölésű külső polietilén-film
Az eljárások alapszintű védelmét biztosítja; általános használatra.
Ideális ISO 6 vagy magasabb szintű tisztaszobákban való használathoz. A
kétkomponensű bélés nagyfokú kényelmet biztosít. Latex- és szilikonmentes.

Kód

Szélesség

Fej kiegészítő

Összesen/
kartondoboz

62477

18 cm

Fülakasztó

500

Leírás
Kimtech™ M6 maszk

Kimtech™ M7 arcfátyol
Alacsony szöszölésű polietilén fóliából készült
Ultrahangos forrasztás a termék nagyobb integritása érdekében
Higiénikus alternatív megoldást jelent az újrahasznosítható maszkok helyett.
Ideális ISO 7 vagy magasabb szintű tisztaszobákban való használathoz. Latex- és
szilikonmentes.
Kód

Szélesség

Fej kiegészítő

Összesen/
kartondoboz

Kimtech™ M7 arcfátyol

62751

38 x 33 cm

Kapcsok

150

Kimtech™ M7 arcfátyol

62757

38 x 33 cm

Kötők

150

Leírás

Termékkód

BFE(1)(%)
@0,3µm

PFE(2)(%)
@0,1µm

Dp(3)
(mmH20/cm²)

Részecskeszám(4)
(≥0,5µm)

M3 steril erszényszerű maszk

62483

96,8

91,4

2,5

I. kat.

M3 steril redőszerű álarc

62467

91,2

86

2,3

I. kat.

M3 steril redőszerű álarc

62470

91,2

86

2,3

I. kat.

M3 steril redőszerű álarc

62494

91,2

86

2,3

I. kat.

M3 erszényszerű maszk

62484

99,7

99,6

2,4

I. kat.

M3 redőszerű maszk

62451

91,2

86

2,3

I. kat.

M3 redőszerű maszk

62452

91,2

86

2,3

I. kat.

M3 redőszerű maszk

62465

91,2

86

2,3

I. kat.

M3 redőszerű maszk

62466

91,2

86

2,3

I. kat.

Fizikai tulajdonságok (átlagértékek)
Kimtech™ steril tisztatéri maszkok

Kimtech™ tisztatéri maszkok

1

BFE: baktériumszűrési hatékonyság - vizsgálati módszer: ASTM F2101

2

PFE: részecskeszűrési hatékonyság - vizsgálati módszer: ASTM F2299

3

Dp: nyomáskülönbség - vizsgálati módszer: MIL-M-36954C

4

vizsgálati módszer: IEST-RP-CC003.4 Helmke Drum teszt

