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Ontwikkeld voor bescherming, ontworpen voor comfort

KIMTECH PURE* G3 Steriele STERLING* Nitrile Handschoenen

KIMTECH PURE* G3 Steriele STERLING* Nitrile 
Handschoenen bieden betere prestaties en 
comfort en zijn milieuvriendelijk

•  Aanbevolen voor cleanroomomgevingen van ISO Klasse 3 
of hoger

•  Bevatten geen natuurlijk rubberlatex, wat de kans op 
TYPE I handschoengerelateerde reacties vermindert

•  Statisch dissipatief in gebruik

•  Veilige hantering van voorwerpen dankzij de verbeterde en 
constante grip

•  Handspecifiek 
•  Verpakt in polyethyleen zakken voor cleanroom gebruik 
•  Verpakt voor aseptisch aantrekken

•  Analysecertificaat (per lot) en stralingscertificaat online 
beschikbaar 

•  Trendgegevens zijn online beschikbaar om de kwaliteit van 
het product in de tijd aan te tonen

Betere prestaties
Onze innovatieve STERLING* productietechnologie maakt het 
mogelijk om een comfortabele nitrile handschoen te leveren met 
alle beschermende en hygiënische eigenschappen die onze 
klanten verwachten. Het resultaat is een steriele nitrile handschoen 
met de vingergevoeligheid van latex en de bescherming van nitrile. 

Beter comfort
Bij het dragen van een dubbel paar bieden de KIMTECH PURE* G3 
Steriele STERLING* Nitrile Handschoenen dezelfde dikte als een 
enkele latex handschoen, zonder het risico op Type I 
latexgerelateerde allergische reacties. Hierdoor wordt het comfort 
en de vingergevoeligheid verbeterd, zonder dat de bescherming 
en de prestaties achteruitgaan. 

Beter voor het milieu
De KIMTECH PURE* G3 Steriele STERLING* Nitrile Handschoen is 
tevens een milieuvriendelijke handschoen, omdat er minder 
grondstoffen nodig zijn om hem te produceren. We hebben de 
verpakking verbeterd: er zitten nu 50% meer handschoenen in een 
verpakking in vergelijking met gewone handschoenen. Bij een 
gemiddeld gebruik van 25 verpakkingen per maand leidt dit tot een 
vermindering van 1000 kg afval per jaar in vergelijking met gewone 
latex handschoenen. 0123
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KIMTECH PURE* G3 Steriele 
STERLING* Nitrile Handschoenen
Productspecificaties
•  Synthetisch nitrile polymeer (acrylonitrile butadieen)

•  Bevat geen natuurlijk rubberlatex. 

 

KIMTECH PURE* G3 Steriele STERLING* Nitrile Handschoenen

 

Maat en Code  30 cm
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FYSISCHE EIGENSCHAPPEN (Streefwaarden)
  Kenmerken  Waarde  Testmethode

Vrij zijn van gaten  1,5AQL1 EN374-1 en ASTM D 5151
 1 AQL zoals gedefinieerd door ISO 2859-1 voor monsterneming voor keuring op attributen

 
Rekeigenschappen  Treksterkte  Uiterste verlenging
- Vóór veroudering  42 MPa  650%  

ASTM D 412 en ASTM D 573- Na versnelde veroudering  38 MPa  550% 

Afmetingen  Meetpunt  mm  
- Dikte  Middelvinger   0.10   

ASTM D 3767 en D 6319 Handpalm  0.08  
 Manchet  0.07  
   
Palmbreedte
- Breedte (mm)  6   6.5 7 7.5 8  8.5 9 10 

ASTM D 3767 / D 6319 en EN420 80 87 94 98  109 114 120 128 
Deeltjes (maximum)
- Per cm2 > 0,5 micron  1500 IEST-RP-CC005

Endotoxine (maximum)
- Endotoxine Eenheden/paar <20 LAL Kinetische Turbidimetrische Methode

* Handelsmerk van Kimberly-Clark Worldwide, Inc. of zijn partners. © 2009 KCWW. Publicatiecode: 4535.03 NL 06.10

LAAG 
ENDOTOXINEGEHALTE

LATEXVRIJ

GEROLDE MANCHET LENGTE 30 cmKwaliteitsnormen
•  Dit is een PPE Categorie III-product dat geclassificeerd is door Richtlijn 89/686/EEC 

van de Europese Raad. Het is getest volgens de EN-normen EN420:2003

•  Cleanroom-verpakt om te voldoen aan de ISO Klasse 3-norm voor cleanrooms

•  Voldoet aan of overtreft het AQL-niveau van 1,5 voor gaatjes

•  Geproduceerd in overeenstemming met het kwaliteitssysteem ISO 9001
 
•  Dexteriteitsclassificatie (EN 420:2003) = 5

VOLLEDIG  
GETEXTUREERD  

POEDERVRIJ

UITSTEKENDE 
VINGERGEVOELIGHEID 

EN COMFORT

VERPAKT VOOR  
ASEPTISCH AANTREKKEN

www.contaminomics.comCONTACT
Mail voor technische vragen naar: infofax@kcc.com
Voor vragen op verkoopgebied kunt u mailen naar: kimtech.support@kcc.com

Reduce Today, Respect Tomorrow is de KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* benadering van duurzaamheid. Deze begint met het begrip dat 
de manier waarop we hulpbronnen vandaag gebruiken, de wereld van morgen bepaalt. Dit heeft ons ertoe gebracht om ons te richten op 

vermindering van het verbruik in ieder stadium van de levenscyclus van het product, van ontwerp en productie tot distributie en afvalverwerking. 
Reductie is de sleutel tot het verlagen van de invloed op het milieu van onze activiteiten, evenals die van klanten. Dit is tevens cruciaal geweest 
in het bereiken van onze eerste plaats, voor het vijfde jaar op rij, in Dow Jones Sustainability Index. Ga voor meer informatie over Reduce Today, 

Respect Tomorrow en hoe we het verbruik
binnen uw bedrijf kunnen verminderen naar www.kcpreducetoday.com
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