
Gyakran a rosszul illeszkedő és kényelmetlen ruházat 
a hivatkozási alap arra, hogy miért nem viselnek az 
emberek megfelelő egyéni védőeszközt. Ennek a 
problémának a megoldása, valamint a biztonságosabb 
laboratóriumok és munkahelyek kialakításának 
érdekében a Kimtech™ Comfort nitril kesztyűket úgy 
tervezték, hogy maximálisan kényelmesek, ugyanakkor 
kiváló minőségűek és tisztaságúak legyenek, folyamatos 
és tartós védelmet nyújtva amikor és ahol csak 
szükséges.

A kényelmes nitril kesztyűket kifejezetten az alacsony 
kockázatú alkalmazásokhoz alakították ki, nem sterilek 
és púdermentesek, sima külső felülettel. A kesztyűk 
ideálisan alkalmazhatók a molekuláris biológia, 
biokémia, analitikai kémia, virológia, genomika, 
proteomika, valamint a nem steril gyógyszergyártás 
területein. A kiváló minőségű szintetikus nitril anyag 

megfelel a rendeletekben előírt követelményeknek, 
élelmiszerekkel érintkezhet, és hat szokványos 
laboratóriumi vegyszerrel végzett vizsgálatok alapján a 
latexnél jobb vegyvédelmet nyújt. A Kimtech™ Comfort 
nitril kétkezes kesztyű tökéletesített nitril-receptúráját a 
kényelem növelése és a kéz kifáradásának csökkentése 
érdekében alakították ki, és latexmentes. 

A kesztyű kétkezes, a további erősség és a könnyű 
beöltözés érdekében megvastagított peremű kézelővel 
rendelkezik, így a felhasználónak egyszerűen csak 
meg kell fognia és felhúznia, nem kell félni attól, 
hogy az anyag elszakad. A kesztyű emellett képes a 
használat közben keletkező elektrosztatikus feltöltődés 
elvezetésére, több különböző méretben kapható, 
valamint számos munkavédelmi szabvány előírásainak 
megfelel.

Kimtech™  
Comfort Nitril  

kesztyű

Alacsony kockázatú  
alkalmazásokhoz  

használhatók, és védelmet  
nyújtanak fröccsenő

A kényelem, minőség és  
tisztaság maximalizálása  
érdekében alakították ki

A megvastagított  
peremű kézelő erősebbé  

teszi a kesztyűket



1 A nitril egy szintetikus anyag amely a természetes latex-szal egyező tulajdonságokkal bír:  kényelmes illeszkedés, ütésállóság és kopás, anélkül, hogy veszélyeztetné a 
kézügyességet vagy az elektrosztatikus disszipatív tulajdonságokat. 2 AQL az ISO 2859-1 szerint, mintavételezés alapján.
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Méret táblázat

Termék specifikáció

JELLEMZŐ ÉRTÉK   TESZTELÉSI MÓDSZEREK 

- Nem képződnek lyukak   AQL 0,652 EN 374-2:2014 es ASTM D 5151

NYÚLÉKONYSÁGI JELLEMZŐK HÚZÓERŐ EGYEDÜLÁLLÓ MEGNYÚLÁS 

- Öregedés előtt 27 MPa, névleges 600% névleges ASTM D 412, ASTM D 573,    
 es ASTM D 3578- Felgyorsult öregedés után 26 MPa, névleges 550% névleges

MÉRET NÉVLEGES VASTAGSÁG/SZÉLESSÉG

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

es EN 420:2003 + A1:20090,13 0,08 0,06

Tenyérszélesség (mm)   XS
70

S
80

M
95

L
110

XL
120

ASTM D 3767, ASTM D 6319,
es EN 420:2003 + A1:2009

Kimtech™ Comfort Nitril kesztyű

VIRUSK-LOW CHEMICAL

MÉRET CIKKSZÁM HOSSZÚSÁG MENNYISÉG
* 10 / karton

XS 47672 24cm

150x doboz
= 1,500

S 47673 24cm

M 47674 24cm

L 47675 25cm

XL 47676 25cm

Design jellemzők
› Kitűnő védelmet nyújt alacsony kockázatú laboratóriumi 
 környezetekben
› A nitril1 szerkezet révén olyan kényelmes kesztyűk jönnek 
 létre, melyek a latex kesztyűknél erősebbek és  
 vékonyabbak, valamint jobb védelmet nyújtanak több 
 vegyszerrel szemben, emellett élelmiszerekkel 
 érintkezésbe kerülhetnek
› Kitűnő védelmet nyújt alacsony kockázatú laboratóriumi 
 környezetekben. Innovatív nitril gyártási technológiával 
 készült, melynek eredményeképpen kényelmes és a 
 kezet kevésbé kifárasztó kesztyűt alakítottak ki
› A viselő és a készülékek védelme érdekében a kesztyűk 
 antisztatikusságra teszteltek, kétkezesek, valamint úgy 
 tervezték őket, hogy az üvegeszközök foltosodása  
 minimális legyen
› 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
› Nem tartalmaz természetes latexgumit, szilikont és púdert,  
 így csökken a bőrirritáció veszélye a viselő számára
 
Biztosított megfelelőség  
› III. kat. egyéni védőeszköz a 2016/425 számú (EU) rendelet  
 szerint
› EN ISO 374-1:2016 C típusú (K) védelem fröccsenő vegyi  
 anyagokkal szemben
› EN 374-4:2014 ellenállás vegyszerekkel szemben
› EN ISO 374-5:2016 védelem mikroorganizmusokkal és   
 vírusokkal szemben
› Élelmiszerekkel érintkezhet

Minőségi szabványok  
› Az ISO 9001 és az ISO 13485 szerint gyártva


