
A nagy igényeket támasztó környezetekben olyan egyéni 
védőeszközökre van szükség, melyek elég erősek ahhoz, 
hogy megvédjék a személyzetet, ugyanakkor eléggé 
funkcionálisak ahhoz, hogy biztosítsák a munkavégzés 
zavartalan hatékonyságát. A Kimtech™ PFE-Xtra latex 
kétkezes kesztyűket olyan körülményekhez tervezték, 
ahol a fröccsenő vegyszereknek való kitettség magas, 
ezért megnövelt fogási biztonsággal és rugalmassággal 
készül, folyamatos és tartós védelmet nyújtva amikor és 
ahol csak szükséges.

A természetes latexgumiból készült kesztyű teljes 
mértékben texturált felülete kitűnő tapintási  
teljesítményt nyújt mind nedves, mind száraz 
körülmények között, a megvastagított peremű kézelő 
pedig gondoskodik a kesztyű könnyű fel- és levételről.  
Az <50 µg/g mennyiségű latex fehérjét tartalmazó és 
a vírusokkal, mikrobiológiai veszélyforrásokkal és 

fröccsenő vegyszerekkel szemben a szabványoknak 
megfelelő védelmet nyújtó Kimtech™ PFE-Xtra™ latex 
kesztyű alkalmas a rendszeres, nagy igénybevétellel járó 
használatra számos különböző alkalmazási területen. 
Emellett a púdermentes kialakítás minimalizálja a viselő 
bőrére gyakorolt szennyeződést és szárító hatást, ezzel 
biztosítva, hogy a tisztatérben dolgozók ugyanolyan 
szintű védelemben részesüljenek, mint az alkalmazások 
és a készülékek. A kesztyűk nem sterilek és egyszer 
használatosak, így egyszerűen kezelhetők. A szigorú 
termékfejlesztés, vizsgálat és a kipróbált gyártási  
folyamatok kombinációjának eredményeképpen olyan ISO 
szabványoknak megfelelő, PFE-latexből készült kesztyű 
született, mely számos minőségbiztosítási előírásnak és 
rendeletek által támasztott követelménynek megfelel, a 
csomagolás pedig tartalmaz minden lényeges műszaki 
információt.

Kimtech™  
PFE-Xtra Latex   

kétkezes  
kesztyű

A kesztyűk nem  
sterilek, kétkezesek,  

egyszer használatosak és  
fehér színűek

A texturált tenyér és ujjbegyek  
növelik a fogás biztonságát és a  

tapintási érzékenységet

A megvastagított peremű 
kézelő erősebbé teszi 

a kesztyűket



Kimtech™ PFE-Xtra Latex  kétkezes kesztyű

Kétkezes Göngyölt mandzsetta

Texturált ujjhegyek 30cm hosszú

Bármely kérdés esetén látogassa meg honlapunkat: www.kimtech.eu vagy irjon emailt a kimtech.support@kcc.com

Méret táblázat

Termék specifikáció

MÉRET KÓD HOSSZÚSÁG MENNYISÉG
* 10 / karton

S 50501 30cm

50x doboz
= 500

M 50502 30cm

L 50503 30cm

XL 50504 30cm

JELLEMZŐ ÉRTÉK TESZTELÉSI MÓDSZEREK 

- Nem képződnek lyukak AQL 1.52 EN 374-2:2014 es ASTM D 5151

NYÚLÉKONYSÁGI JELLEMZŐK HÚZÓERŐ EGYEDÜLÁLLÓ MEGNYÚLÁS 

- Öregedés előtt 28 MPa, névleges 860% névleges ASTM D 412, ASTM D 573
es ASTM D 3578- Felgyorsult öregedés után 27 MPa, névleges 900% névleges

MÉRET NÉVLEGES VASTAGSÁG/SZÉLESSÉG

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

es EN 420:2003 + A1:20090.26 0.22 0.17

Tenyérszélesség (mm)   Small
80

Medium
95

Large
111

X-Large
115

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

Tervezési jellemzők
› A texturált tenyér és ujjbegyek növelik a fogás biztonságát 
 és a tapintási érzékenységet, mely biztonságosabb és   
 hatékonyabb munkavégzést eredményez
› A megvastagított peremű kézelő erősebbé teszi a  
 kesztyűket, csökkenti a szakadás veszélyét és növeli  
 a kesztyűk tartósságát, miközben csökkenti a kesztyű   
 lecsúszásának veszélyét Könnyű a beöltözés és levétel
› A bőrgyulladás kockázatának csökkentése érdekében 
 természetes latexgumiból készült. Nem puderozottz   
 ami csökkenti a bőrirritáció kialakulásának veszélyétr
› Alkalmas számos különböző laboratóriumi környezetben  
 történő használatra, és a rendeleteknek való  
 megfelelőség bemutatásához kisegítő műszaki  
 információkkal szállítva
› A kesztyűk nem sterilek, kétkezesek, egyszer használatosak  
 és fehér színűek

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

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

VIRUSK-LOW CHEMICAL

LATEX

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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