
Kimtech™  
Satin Plus latex
handschoenen

Gladde, textuurvrije 
afwerking, ideaal voor 
om over elkaar aan te 

trekken

Rolranden zorgen voor extra 
stevigheid, waardoor het risico op 

scheuren wordt verkleind

Huidvriendelijk 
poedervrij design

Kimtech™ Satin Plus latex handschoenen 
bieden een betere tastgevoeligheid bij niet-steriele 
toepassingen en bieden de prestaties, het comfort 
en de veiligheid die uw analisten nodig hebben. Deze 
gladde latex handschoenen met niet-getextureerde 
afwerking en poedervrije constructie zijn ontworpen 
voor een aangename pasvorm en zorgen voor naadloze 
bescherming waar en wanneer dat nodig is.  
Deze handschoenen voor zowel links- als rechtshandig 
gebruik zijn gemaakt van huidvriendelijk latex van 
natuurlijk rubber en zijn getest om bescherming 

te bieden tegen allerlei soorten verontreinigingen, 
waaronder virussen en chemische spatten, en zijn 
voorzien van een eiwitgehalte van <50 µg/g. 

Dankzij de niet-getextureerde afwerking zijn de 
handschoenen comfortabel en kunnen er gemakkelijk 
twee handschoenen over elkaar worden aangetrokken. 
Het stabiele, soepele materiaal zorgt ook voor precisie 
en controle. Bovendien minimaliseert de poedervrije 
samenstelling besmetting en het uitdrogen van de huid.



VIRUSK-LOW CHEMICAL

LATEX

Bezoek ons op www.kemtech.eu of stuur een e-mail voor al uw vragen naar: kimtech.support@kcc.com
1LET OP: Dit product bevat latex van natuurlijk rubber dat allergische reacties kan veroorzaken. 2 AQL zoals gedefinieerd volgens ISO 2859-1 voor monstername op basis 
van attributen.

®/™ Handelsmerken van Kimberly-Clark Worldwide, Inc. of aan haar gelieerde ondernemingen. © KCWW. Publicatiecode: ID4397.03 NL 04.19

Kimtech™ Satin Plus latexhandschoenen

Afwerking zonder textuur Nietsteriel

Verbeterde tastgevoeligheid Poedervrije constructie

Maatwijzer

Productspecificaties

MAAT CODE LENGTE AANTAL
10x per omdoos

XS SP2110E 24cm

100x per doos = 1000

S SP2220E 24cm

M SP2330E 24cm

L SP2440E 25cm

XL SP2550E 25cm 90x per doos = 900

KENMERKEN WAARDE TESTMETHODE

 Vrij van gaatjes AQL 1,52 EN 3742 en ASTM D5151

TREKEIGENSCHAPPEN TREKSTERKTE MAXIMALE REKKING

 Vóór veroudering 28 MPa, nominaal 860% nominaal
ASTM D 412 en ASTM D 573

 Na versnelde veroudering 27 MPa, nominaal 900% nominaal

DIMENSIE NOMINALE DIKTE/BREEDTE

Dikte (mm)
Middelvinger Handpalm Pols ASTM D 3767, ASTM D 6319 en EN 420:2003 

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

Handpalmwijdte (mm) Xsmall
70

Small
80

Medium
95

Large
111

Xlarge
115

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

Belangrijkste kenmerken
	› De gladde afwerking zorgt voor extra comfort, uitstekende 
tastgevoeligheid voor exacte toepassingen en maakt de 
handschoenen geschikt om over elkaar aan te trekken

	› Rolranden maken de handschoenen sterker, verminderen het 
risico op scheuren en verbeteren de duurzaamheid, terwijl ze 
daardoor ook nog eenvoudiger aan en uit te trekken zijn

	› Poedervrij om de kans op huidirritatie voor de gebruiker te 
verminderen

	› Wegwerphandschoenen zijn niet-steriel en voor zowel links- als 
rechtshandig gebruik

Gegarandeerd conform de regelgeving 
	› PPE Cat III volgens de richtlijn (EU) 2016/425
	› EN ISO 374-1:2016 Type C (K) bescherming tegen chemische 
spatten
	› EN 374-4:2014 weerstand tegen afbraak door chemicaliën
	› EN ISO 374-5:2016 bescherming tegen micro-organismen en 
virussen

Kwaliteitsnormen
	› Geproduceerd in overeenstemming met ISO 9001 en ISO 13485 


