
Latexové 
rukavice 
Kimtech™ 
Satin Plus

Hladké provedení 
bez textury je ideální 

pro vrstvení

Zesílené manžety zvyšují pevnost 
a snižují riziko trhání

Provedení šetrné k pokožce 
neobsahující prášek

Latexové rukavice Kimtech™ Satin Plus 
nabízejí dokonalejší hmatovou kontrolu při 
použití v nesterilních podmínkách a vlastnosti, 
pohodlí a bezpečnost, které vaši analytici potřebují. 
Se svou hladkou povrchovou úpravou a provedením 
bez prášku jsou tyto latexové rukavice navrženy tak, 
aby dobře padly na ruku, a poskytují stálou ochranu 
tam, kde je to třeba. Tyto rukavice určené pro obě 
ruce jsou vyrobeny z přírodního gumového latexu 

šetrného k pokožce a jsou testovány na ochranu 
před řadou kontaminantů včetně virů a chemických 
rozstřiků a mají množství bílkovin <50 µg/g. 
Díky vysoce kvalitní, hladké povrchové úpravě 
jsou rukavice jak pohodlné, tak ideální pro dvojité 
vrstvení. Stabilní, jemný materiál také zajišťuje 
precizní kontrolu při manipulaci. Provedení bez 
prášku navíc minimalizuje kontaminaci a účinky 
vysušení na pokožce uživatele. 



VIRUSK-LOW CHEMICAL

LATEX

Navštivte naše stránky www.kimtech.eu nebo se na nás v případě dotazů obraťte e-mailem: kimtech.support@kcc.com
1 VAROVÁNÍ: Tento výrobek obsahuje přírodní gumový latex, který může způsobit alergickou reakci. 2 Hodnotu AQL definuje norma ISO 2859-1 pro vzorky podle atributů.
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Latexové rukavice Kimtech™ Satin Plus

Povrchová úprava bez textury Nesterilní

Dokonalejší hmatová kontrola Provedení bez prášku

Tabulka velikostí

Specifikace výrobku

VELIKOST KÓD DÉLKA MNOŽSTVÍ
10 x v balení

XS SP2110E 24 cm

100x v krabici 
= 1 000

S SP2220E 24 cm

M SP2330E 24 cm

L SP2440E 25 cm

XL SP2550E 25 cm 90x v krabici 
= 900

VLASTNOST HODNOTA TESTOVACÍ METODY

– Nepropustnost AQL 1,52 EN 374-2 a ASTM D5151

VLASTNOSTI V TAHU PEVNOST V TAHU MAXIMÁLNÍ PRODLOUŽENÍ

– Před zestárnutím 28 MPa, nominální 860 % jmenovité hodnoty
ASTM D 412 a ASTM D 573

– Po zrychleném stárnutí 27 MPa, jmenovitá hodnota 900 % jmenovité hodnoty

ROZMĚRY JMENOVITÁ TLOUŠŤKA / ŠÍŘKA

Tloušťka (mm)
Prostředníček Dlaň Manžeta ASTM D 3767, ASTM D 6319 a EN 

420:2003 + A1:20090,16 0,15 0,12

Šířka v oblasti dlaně (mm)
Extra 
malé

70

Malé
80

Středně 
velké

95

Velké
111

Extra 
velké
115

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

Nejdůležitější vlastnosti
	› Hladká povrchová úprava poskytuje větší komfort 
a vynikající hmatovou citlivost pro precizní aplikace 
a umožňuje dvojité vrstvení.
	› Zesílené manžety zvyšují pevnost rukavic, přičemž snižují 
riziko trhání a zvyšují jejich trvanlivost. Zároveň zamezují 
shrnování, což přispívá ke snadnějšímu navlékání 
a svlékání.
	› Provedení bez prášku snižuje riziko podráždění pokožky 
uživatele.
	› Rukavice jsou nesterilní, obouruké a jednorázové.

Zajištění shody 
	› OOP kat. III podle nařízení (EU) 2016/425
	› EN ISO 374-1:2016 typ C (K), ochrana proti chemickým 
rozstřikům
	› EN 374-4:2014, odolnost proti degradaci v důsledku 
působení chemických látek
	› EN ISO 374-5:2016, ochrana proti mikroorganismům 
a VIRŮM

Jakostní normy
	› Vyrobeno v souladu s normami ISO 9001 a ISO 13485 


