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P304 - Półmaska FFP3 Dolomite Light
Cup z zaworkiem
Kolekcja: Półmaski jednorazowe FFP3
Grupa produktów: Półmaski jednorazowe
Materiały: PP
Karton zewnętrzny: 30

Informacja o produkcie
Lekka półmaska z  pianką EVA uszczelniającą  połączenia  z  twarzą  oraz
bardzo dobrze dopasowująca się do kształtu nosa. Znakomicie sprawdza się
w  środowisku  gorącym  o  dużej  wilgotności  powietrza.  Posiada  bardzo
sprawny  zaworek  wydechowy,  nie  posiada  elementów metalowych  oraz
oferuje  najwyższy  poziom  filtracji.  Wykonana  metodą  zgrzewania
ultradźwiękami.  Przeszła  test  dolomitowy.

Półmaski jednorazowe FFP3
Półmaski jednorazowe FFP3 chronią przed wysokotoksycznymi cząstkami
lotnymi,  stałymi  i  płynnymi,  w  celu  zminimalizowania  ich  szkodliwego
oddziaływania na drogi oddechowe. Minimalny poziom filtracji wynosi 99%.
Poziom  ochrony  jest  równy  dwudziestokrotnej  wartości  przypisanego
współczynnika ochrony oraz do 50 razy więcej  niż  wskazuje  nominalny
współczynnik ochrony dla półmasek FFP3.  Można je stosować w czasie
obróbki  twardego  drewna  dębowego  lub  bukowego,  obróbki  drewna
związkami arszeniku, miedzi lub chromu, piaskowania cementu i malowania
natryskowego. Linia półmasek Biztex jest kompletna i  oferuje najwyższy
poziom ochrony.

Półmaski jednorazowe
Linia produktów Biztex® została wykonana z doskonałej jakości materiału
Biztex® oferującego najwyższy poziom ochrony oraz znakomitą relację ceny
do jakości. Nasze półmaski i kombinezony zabezpieczają pracownika przed
wieloma ryzykami, takimi jak ciekłe chemikalia, lotne cząstki stałe, skażenie
radioaktywne,  elektryczność  statyczna.  Ich  uzupełnieniem  są  liczne
akcesoria, w tym ochronniki obuwia, narękawki i fartuchy.

Normy
EN 149 FFP3 (NR D)

Cechy
CE KAT. III●

Opcjonalny test dolomitowy (D) gwarantuje najwyższy komfort●

oddychania oraz dłuższy okres skutecznej filtracji

Powiększona część wewnętrzna umożliwia łatwiejsze oddychanie●

Zaworek wydechowy o bardzo wysokiej wydajności odprowadza ciepło i●

podwyższa komfort użytkowania równiez w warunkach gorących i
wilgotnych

Taśmy elastyczne zgrzewane ultradźwiękami●

Pudełko detaliczne wspomagające prezentację●

  
Grupa produktów

Biały -
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P304 - Półmaska FFP3 Dolomite Light Cup z zaworkiem
Kod produktu: 6307909811

Laboratorium badawcze
INSPEC International B.V.      (Jednostka Notyfikowana Nr.: 2849)
Beechavenue 54-62
1119 PW, Schiphol-Rijk, The Netherlands
Certyfikat numer: PPE20162097

CARTON DIMENSIONS/WEIGHT

Pozycja Kolor Dł Szer Wys Waga (Kg) Sześcienny (m3) EAN13 DUN14
P304WHR Biały 67.0 44.0 34.0 0.1990 0.1002 5036108273676 15036108763778


