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P371 - Respirátor ERGONET FFP3
Dolomite
Kolekce: Jednorázová maska FFP3
Řada: Jednorázové masky
Materiál: Polypropylen, Polyurethan
Vnitřní balení: 5
Vnější karton: 150

Informace o produktu
Ergonomický design vhodný pro většinu tvarů obličeje. Praktický a měkký
vnější  síťová  mřížka,  která  chrání  a  udržuje  svůj  tvar.  Vysoce  výkonný
výdechový ventil účinně pracuje na snížení tepla uvnitř masky a poskytuje
pohodlí při použití v horkých a vlhkých podmínkách. Mezi další funkce patří
inovativní tvarovaný nosní můstek pro dokonalé uchycení, obličejový "O"
kroužek a široké nastavitelné elastické pásky.

Jednorázová maska FFP3
Jednorázová  maska  FFP3,  chrání  před  vysokou  toxicitou  pevných  a
kapalných částic.  Minimální % filtrace 99%. Chrání až 20 násobek TLV
(přiřazený ochranný faktor pro masky FFP3) nebo až 50x TLV (jmenovitý
ochranný faktor pro masky FFP3). Příklady aplikací: broušení tvrdého dřeva
(buk, dub) / zpracování dřeva za použití mědi, produktů na bázi chrómu
nebo arzénu /  nárazové odstraňování nátěru /  pískování cementu.  Naše
značka Biztex  zajišťuje  výjimečnou kvalitu  a  výkon v  celé  naší  nabídce
jednorázových maskách.

Jednorázové masky
Značka Biztex® zaručuje výjimečnou kvalitu a výkon v řadě jednorázových
masek.  Biztex  řada  je  vyrobena  z  Biztex  textilie,  která  nabízí  vysokou
úroveň  ochrany  a  kvality  pro  ochranu  uživatele  před  mnoha  riziky  na
pracovišti,  například  kapalných  chemikálií,  statické  elektřiny,  suchých
částic nebo radioaktivní kontaminace. Kompletní sortiment Bixtez zahrnuje
jednorázové masky a oděvy s omezenou životností.

Normy
EN 149 FFP3 (NR D)

Části
CE v kategorii 3●

Volitelná zkouška Dolomit (D) - pohodlnější dýchání a déle trvající●

výkon filtrace

Měkký polyuretanový kryt k ochraně a udržení tvaru masky●

Velký vnitřní prostor s cílem pomoci uživateli dýchat snadněji●

Výdechový ventil s vysokým výkonem poskytuje pohodlí v horkém a●

vlhkém prostředí

Nastavitelné zapínací popruhy pro různé velikosti●

100% nekovové●

Maloobchodní balení●

Měkký polyuretanový kryt k ochraně a udržení tvaru masky●
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P371 - Respirátor ERGONET FFP3 Dolomite
Komoditní kód: 6307909810

Zkušební organizace
Inspec     (Pověřená osoba číslo.: 0194)
56 Leslie Hough Way
M66AJ, UK
číslo cert.: 2759

Kód zboží Barva délka šířka výška Hmotnost (kg) m3 (m3) EAN13 DUN14
P371WHR Bila 75.0 42.0 47.0 0.4100 0.1481 5036108285143 15036108775290


