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Półmaska filtrująca FS 623V FFP2 NR D - EN
149:2001+A1:2009 - 1 szt.
 

Cena: 8,70 pln

Opis słownikowy

Producent FILTER SERVICE

Opis produktu
 

Półmaska przeznaczona do ochrony dróg oddechowych przed szkodliwym działaniem zanieczyszczeń powietrza i występującymi w nim
cząstkami stałymi i/lub ciekłymi tworzącymi aerozole (mgły, pyły, dymy).

 

Półmaska należy do serii bezzaciskowych masek, charakteryzujących się połączeniem bezzaciskowej konstrukcji części nosowej z
zapinkami taśm nagłowia. Zapewnia komfort użytkowania, wysoką skuteczność filtracji i szczelność. 

 

Zastosowanie:

Do ochrony przed średnio toksycznymi cząstkami stałymi, pyłami azbestu, drewna, węglowego (zawierającego wolna krzemionkę
powyżej 10%), miedzi, baru, wanadu, tytanu, manganu, chromu oraz w przemyśle chemicznym, hutniczym, czy górniczym.

 

Dodatkowe zalety:

Zminimalizowany został efekt parujących okularów.

Dopasowanie ułatwia regulacja taśm nagłowia, co wpływa na zwiększenie szczelności półmaski.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Zawór oddechowy zmniejsza opory oddychania.

 

Klasa: P2

NDS: 10 x NDS

Norma: EN 149:2001 + A1:2009

Certyfikat: Wydany przez CIOP PIB zgodny z UE 2016/425

 

Skład:

Czasza półmaski:

Włóknina osłonowa
Igłowana włóknina poliestrowa
Włóknina polipropylenowa typu melt blown

 

Elementy dodatkowe:

Zawór wydechowy
Taśma nagłowia
Zapinki taśm nagłowia
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Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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