
A Kimtech™ Green Nitrile kétkezes kesztyűk erősebbek, 
de kisebb terjedelműek, emellett rendelkeznek a latex 
kesztyűkre jellemző jó illeszkedéssel és érzettel. A  
gazdaságos nitril kesztyűk tartósak, kényelmesek és 
sokoldalúak, folyamatos és tartós védelmet nyújtva 
amikor és ahol csak szükséges.

A fenntartható kesztyűk jellemzője a precíziós gyártású 
nitril anyag, mely a hasonló kesztyű modellekhez képest 
akár 40%-kal nagyobb szakítószilárdságot biztosít. A 
Kimtech™ Green nitril kesztyűk lehetővé teszik, hogy 
viselőjük alacsonyabb kockázatú környezetben kezelni 
tudja a kényes készülékeket, annak ellenére teljesen  
megfelelő védelmet nyújtva fröccsenő vegyszerekkel,  
vírusokkal és mikroorganizmusokkal szemben, hogy 
kényelmes, csupán 0,09 mm vastagságúak. Nitril  

munkavédelmi kesztyűink emellett a minták vagy az  
eszközök sértetlenségének biztosítása érdekében 
antisztatikusságra teszteltek, valamint szilikonmentesek. 
A texturált ujjbegyek kitűnő tapintási érzékenységet 
nyújtanak, a kesztyű a púder- és természetes latexgumitól 
mentes gyártás révén bőrbarát, ezáltal csökkentve a 
kesztyűhöz köthető 1. típusú allergiás reakciók  
kialakulásának esélyét. A kesztyű kétkezes, számos 
különböző méretben kapható, a további erősség és a 
könnyű beöltözés érdekében megvastagított peremű 
kézelővel rendelkezik, így a felhasználónak egyszerűen 
csak meg kell fognia és felhúznia, nem kell félni  
attól, hogy az anyag elszakad. Ezen felül az innovatív 
nitrilgyártási technológia révén kialakult kisebb  
kesztyűvastagság csökkenti a tárolás helyigényét, a  
hulladékot és a környezetre gyakorolt hatást.
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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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Göngyölt mandzsetta

Latex mentes Kiváló tapintási érzékenység

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

0,09 mm kesztyűvastagság

Méret táblázat

Termék specifikáció

JELLEMZŐ ÉRTÉK TESZTELÉSI MÓDSZEREK 

- Nem képződnek lyukak  AQL 0.652 EN 374-2:2014 es ASTM D 5151

NYÚLÉKONYSÁGI JELLEMZŐK HÚZÓERŐ EGYEDÜLÁLLÓ MEGNYÚLÁS 

- Öregedés előtt 30 MPa, névleges 600% névleges ASTM D 412, ASTM D 573    
es ASTM D 3578 - Felgyorsult öregedés után 30 MPa, névleges 550% névleges

MÉRET NÉVLEGES VASTAGSÁG/SZÉLESSÉG

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

es EN 420:2003 +A1:20090.12 0.09 0.07

Tenyérszélesség (mm)   X-Small
70

Small
80

Medium
95

Large
110

X-Large
120

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

A tervezés jellemzői
› A nitril1 szerkezet révén olyan kesztyűk jönnek létre,

melyek a latex kesztyűknél erősebbek és vékonyabbak, 
valamint jobb védelmet nyújtanak több vegyszerrel  
szemben, beleértve a vírusokat, mikroorganizmusokat  
és fröccsenő vegyszereket

› A viselő és a készülékek védelme érdekében a kesztyűk
antisztatikusak, kétkezesek, valamint a vékony
anyagszerkezet révén csökken a tárolás helyigénye, a
hulladék és a környezetre gyakorolt hatás

› A texturált felület növeli 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 a könnyebb beöltözéshez és
levételhez

› Nem tartalmaz természetes latexgumit, szilikont
és púdert, így csökken a bőrirritáció veszélye a viselő
számára

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 374-4:2003 ellenállás vegyszerekkel szemben,
› EN ISO 374-5:2016 védelem mikroorganizmusokkal és

vírusokkal szemben

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

Kimtech™ Green Nitrile kétkezes kesztyű

VIRUSK-LOW CHEMICAL

MÉRET KÓD HOSSZÚSÁG MENNYISÉG
* 10 / karton

XS 99850 24cm

250x doboz
= 1,500

S 99851 24cm

M 99852 24cm

L 99853 25cm

XL 99854 25cm 225x doboz
= 1,350




