
Rękawice lateksowe Kimtech™ PFE-Xtra™zostały 
zaprojektowane do użytku w warunkach, w których 
występuje wysokie ryzyko rozbryzgów substancji 
chemicznych, z ulepszoną elastycznością 
i ułatwionym chwytaniem, które zapewniają 
niezawodną ochronę w każdym miejscu i czasie. Te 
rękawice z naturalnego lateksu posiadają w pełni 
teksturowane wykończenie zapewniające doskonałą 
wrażliwość dotykową zarówno w środowisku 
mokrym, jak i suchym, a mankiety z wypustkami 
gwarantują łatwość zakładania i zdejmowania. 
Rękawice lateksowe są odpowiednie do 
regularnego, intensywnego wykorzystana w różnych 

zastosowaniach dzięki poziomowi zawartości białek 
<50 µg/g oraz zgodności z normami ochrony przed 
wirusami, zagrożeniami mikrobiologicznymi i 
rozbryzgami substancji chemicznych.

Ponadto struktura bez proszku minimalizuje 
zanieczyszczenia i efekt przesuszenia skóry 
użytkownika, zapewniając ochronę tak użytkownika, 
jak i czynności przez niego wykonywanych i sprzętu. 
Niejałowe i jednorazowe rękawice posiadają również 
mankiety z wypustkami, które ułatwiają zakładanie 
i zapewniają lepsze przyleganie do odzieży.

Kimtech™ 
PFE-Xtra™ 

Rękawice  
lateksowe

Zapewniają komfort,  
sprawność i maksymalną  

elastyczność

Doskonała wrażliwość dotykowa 

W pełni teksturowane,  
gwarantują pewny chwyt  
zarówno w suchym, jak  
i mokrym środowisku



Rękawice lateksowe Kimtech™ PFE-Xtra™

Oburęczne Mankiety z 
wypustkami

Teksturowane opuszki palców Długość 30 cm

Odwiedź naszą witrynę www.kimtech.eu lub skontaktuj się z nami pod adresem: kimtech.support@kcc.com

Dostępne rozmiary

Dane techniczne produktu

ROZMIAR KOD DŁUGOŚĆ ILOŚĆ
10 szt. w opakowaniu

S 50501 30 cm

50 szt. w opakowaniu 
= 500 szt.

M 50502 30 cm

L 50503 30 cm

XL 50504 30 cm

WŁAŚCIWOŚCI WARTOŚĆ METODY TESTOWANIA

– Odporność na powstawanie dziur Jakość AQL 1.5 2 EN 374-2:2014 i ASTM D 5151

WŁAŚCIWOŚCI PRZY ROZCIĄGANIU WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE OSTATECZNE WYDŁUŻENIE

– Przed starzeniem 28 MPa, wartość nominalna 860% wartości nominalnej ASTM D 412, ASTM D 573
i ASTM D 3578– Po przyspieszonym starzeniu 27 MPa, wartość nominalna 900% wartości nominalnej

WYMIAR GRUBOŚĆ/SZEROKOŚĆ NOMINALNA

Grubość (mm)
Palec środkowy Dłoń Mankiet ASTM D 3767, ASTM D 6319 

i EN 420:2003 + A1:20090,26 0,22 0,17

Szerokość dłoni (mm) S
80

M
95

L
111

XL
115

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

Najważniejsze cechy
›  Teksturowana powierzchnia dłoni i opuszków palców 

ułatwia chwytanie i zapewnia wrażliwość dotykową, 
dzięki czemu każdy proces przebiega bezpieczniej i jest 
wydajniejszy.

›  Mankiety z wypustkami zwiększają wytrzymałość 
rękawic, zmniejszając ryzyko ich rozdarcia i przedłużając 
ich trwałość, a także skracając czas zwijania, co ułatwia 
zakładanie i zdejmowanie

›  Nie zawierają pudru, co zmniejsza ryzyko podrażnienia 
skóry

›  Odpowiednie do użytku w wielu środowiskach 
laboratoryjnych i dostarczane wraz z informacjami 
technicznymi wykazującymi zgodność z przepisami

›  Rękawice są niejałowe, oburęczne i jednorazowe

Gwarantowana zgodność
›  ŚOI kat. III — rozporządzenie (UE) 2016/425
›  EN ISO 374-1:2016 — ochrona przed zachlapaniem 

substancjami chemicznymi typu C (K)
›  EN 374-4:2014 — odporność na degradację pod 

wpływem chemikaliów
›  EN ISO 374-5:2016 — ochrona przed mikroorganizmami 

i WIRUSAMI

Standardy jakości
›  Produkowane zgodnie z normami ISO 9001 i ISO 13485 

VIRUSK-LOW CHEMICAL

LATEKS

1 UWAGA: ten produkt zawiera naturalną gumę lateksową, która może wywoływać reakcje alergiczne. 2 Poziom AQL zgodny z wymaganiami normy ISO 2859-1 procedur kontroli wyrywkowej.
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