
Kimtech™ Satin 
Plus latex kesztyűk

Textúramentes sima 
felület, dupla felvételre 

ideális
A megvastagított peremű 

kézelő erősebbé teszi a 
kesztyűket, csökkentve a 

szakadás veszélyét
Bőrbarát, púdermentes 

kialakítás

A Kimtech™ Satin Plus Latex kesztyűk megnövelt 
tapintási szabályozást nyújtanak a nem steril 
alkalmazások terén, és biztosítják a vegyészek számára 
szükséges teljesítményt, kényelmet és biztonságot. A 
nem texturált felület és a púdermentes szerkezet révén 
a sima latex kesztyűk biztosítják a könnyű illeszkedést, 
folyamatos és tartós védelmet nyújtva amikor és ahol 
csak szükséges. A bőrbarát természetes latexgumiból 
készült kétkezes kesztyűk védő hatását egy sor 
szennyeződés esetében bevizsgálták és igazolták, 

beleértve a vírusokat és a fröccsenő vegyszereket is, az 
anyagának a fehérjetartalma pedig <50 µg/g. 

A kiváló minőségű nem texturált felület révén a kesztyűk 
nemcsak kényelmesek, hanem dupla felvételre is 
alkalmasak. A stabil, sima anyag ezenkívül garantálja 
a pontos és ellenőrzött munkavégzést. Emellett a 
púdermentes kialakítás minimalizálja a viselő bőrére 
gyakorolt szennyeződést és szárító hatást.



VIRUSK-LOW CHEMICAL

LATEX

Keressen fel minket a www.kimtech.eu címen, illetve kérdéseivel írjon e-mailt a következő címre: 
kimtech.support@kcc.com
1 FIGYELEM: A termék természetes latexgumit tartalmaz, amely allergiás reakciót válthat ki. 2 AQL az ISO 2859-1 szabvány szerint tulajdonságonkénti mintavételhez.
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Kimtech™ Satin Plus latex kesztyűk

Nem texturált felület Nem steril

Megnövelt tapintási 
szabályozás

Púdermentes szerkezet

Mérettáblázat

Termékjellemzők

MÉRET KÓD HOSSZ MENNYISÉG
Dobozonként 10

XS SP2110E 24cm

Dobozonként 100 
= 1000

S SP2220E 24cm

M SP2330E 24cm

L SP2440E 25cm

XL SP2550E 25cm Dobozonként 90 
= 900

JELLEMZŐ ÉRTÉK TESZTELÉSI MÓDSZEREK

- Nem képződnek lyukak AQL 1,52 EN 374-2 és ASTM D5151

NYÚLÉKONYSÁGI JELLEMZŐK HÚZÓERŐ EGYEDÜLÁLLÓ MEGNYÚLÁS

- Öregedés előtt 28 MPa, névleges 860% névleges
ASTM D 412 és ASTM D 573

- Felgyorsult öregedés után 27 MPa, névleges 900% névleges

MÉRET NÉVLEGES VASTAGSÁG/SZÉLESSÉG

Vastagság (mm)
Középső ujj Tenyér Kézelő ASTM D 3767, ASTM D 6319 és EN 

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

Tenyérszélesség (mm)
X-kis 
méret

70

Kis 
méret

80

Közepes
95

Nagy
111

X-nagy
115

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

Főbb jellemzők
	› A sima felület további kényelmet és a precíz alkalmazásokhoz 
kitűnő tapintási érzékenységet biztosít, valamint alkalmassá 
teszi a kesztyűket a dupla felvételhez
	› 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.
	› Púdermentes a viselőnél kialakuló bőrirritáció veszélyének 
csökkentése érdekében
	› A kesztyűk nem sterilek, kétkezesek és egyszer használatosak

Megfelelőség biztosítása 
	› III. kat. PPE a 2016/425/EU rendeletnek megfelelően
	› EN ISO 374-1:2016 C típus (K) Fröccsenés elleni védelem
	› EN 374-4:2014 A vegyszerekkel szembeni degradációs 
ellenállás
	› EN ISO 374-5:2016 Mikroorganizmusok és VÍRUSOK elleni 
védelem

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


