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Półmaska filtrująca antysmogowa SMOG 3U FFP2 NR - EN
149:2001+A1:2009 (zebra/czarna) - 1 szt.
 

Cena: 16,00 pln

Opis słownikowy

Producent FILTER SERVICE

Opis produktu
 

Półmaska służąca do ochrony dróg oddechowych przed wdychaniem aerozoli ciekłych i pyłów związanych ze smogiem skuteczna przy
pyłach PM10, PM2,5 i submikronowych do max. 1000% przekroczenia norm jakości powietrza.

 

Zastosowanie:

Posiada dwa zawory boczne, co wpływa na zmniejszenie oporu wydechu, jest więc odpowiednia do codziennego stosowania np. w
drodze do sklepu, szkoły czy pracy.

Półmaskę stosuje się jako ochronę dróg oddechowych przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza występujących w
postaci cząstek stałych i/lub ciekłych tworzących aerozole (pyły, dymy, mgły) do 10 x NDS.

Zalety:

Warstwa z włókniny z węgla aktywnego zatrzymuje nieprzyjemne zapachy (węglowodory aromatyczne) poniżej NDS.
Delikatny i przyjemny w dotyku materiał.
Anatomiczny i kompaktowy kształt.
Wydłużona żywotność dzięki pokryciu warstwą specjalnej włókniny osłonowej.
Dwa zawory zmniejszające opory wydechu.
Możliwość dopasowania do kształtu twarzy przy pomocy zacisku nosowego.

Produkt może być użytkowany do momentu gdy opory wydychania powietrza (które wynikają z zapchania pyłem) są zbyt duże i

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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uniemożliwiają swobodę oddychania. Czas użytkowania może również być uzależniony od czynników takich jak wiek, budowa ciała,
wzrost, wykonywana czynność lub poziom wysiłku fizycznego.

Skład:

Czasza półmaski:

Igłowana włóknina poliestrowa
Włóknina polipropylenowa typu melt blown
Włóknina osłonowa

Elementy dodatkowe:

Taśma nagłowia
Zapinki taśm nagłowia do regulacji długości taśm nagłowia
Uszczelka nosowa z pianki polietylenowej
Zacisk nosowy dla doszczelnienia półmaski w obrębie nosa
Zawory wydechowe

Klasa: P2

NDS: 10 x NDS

Norma: EN 149:2001 + A1:2009

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

Kolor: czarno-biały (zebra)

 

Galeria
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