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Półmaska filtrująca FS 54V FFP2 NR D - EN
149:2001+A1:2009 - 1 szt.
 

Cena: 14,90 pln

Opis słownikowy

Producent FILTER SERVICE

Opis produktu
 

Półmaska służąca użytkownikowi jako ochrona dróg oddechowych przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza
występujących w postaci cząstek stałych i/lub ciekłych tworzących aerozole (pyły, dymy, mgły) do 10 x NDS.

Stanowi ona ekonomiczną alternatywę dla występujących na rynku jednorazowych środków ochrony dróg oddechowych przy
jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości produktu.

 

Zastosowanie:

Jako ochrona przed średnio toksycznymi cząstkami stałymi, pyłami azbestu, miedzi, baru, tytanu, wanadu, chromu, manganu, pyłami
drewna, pyłem węglowym zawierającym wolną krzemionkę powyżej 10%, w przemyśle górniczym, chemicznym, hutniczym,
stoczniowym.

 

Dodatkowe zalety:

Anatomiczny i kompaktowy kształt maski i przyjemny w dotyku, delikatny materiał.

Pokrycie półmaski specjalną warstwą osłonowej włókniny, wydłużającej jej żywotność.

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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Umieszczony na boku maski zawór.

Możliwość zdjęcia maski i schowania jej do kieszeni bez uszkadzanie jej.

 

Skład:

Czasza półmaski:

Igłowana włóknina poliestrowa
Włóknina polipropylenowa typu melt blown
Włóknina osłonowa

 

Elementy dodatkowe:

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

 

 

Klasa: P2

NDS: 10 x NDS

Norma: EN 149:2001+A1:2009

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

 

 

 

Galeria
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