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P391 - Skládací respirátor s
ventilkem  EAGLE  FFP3
Dolomite
Kolekce: Jednorázová maska FFP3
Řada: Jednorázové masky
Materiál: Polypropylen

Informace o produktu
Inovativní  kompaktní  skládací  respirátor
obsahuje 7 dynamických částí, které umožňují
volný pohyb obličeje  s  maximální  ochranou a
pohodlím.  Výdechový ventilek s  vnitřní  pěnou
pro zvýšené pohodlí. Dolomitový volitelný test.
Speciální  plochý  tvar  vhodný  pro  výdejní
automaty i snadné uskladnění.

EN 149 FFP3 (NR D)

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.

Části
CE v kategorii 3●

Volitelná zkouška Dolomit (D) - pohodlnější●

dýchání a déle trvající výkon filtrace

Flexibilní tvar umožňující sklopit masku●

Velký vnitřní prostor s cílem pomoci uživateli●

dýchat snadněji

7 ergonomických bodů●

Výdechový ventil s vysokým výkonem●

poskytuje pohodlí v horkém a vlhkém
prostředí

Maloobchodní balení●

Individuální balení pro výdejní automaty●

Vnitřní samostatně zabalený hygienický●

polybag

  
Řada

bílá -
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P391 - Skládací respirátor s ventilkem EAGLE FFP3 Dolomite
Komoditní kód: 6307909810

Zkušební organizace
BSI Group The Netherlands B.V.     (Pověřená osoba číslo.: 2797)
Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP
, Netherlands
číslo cert.: CE 703521

ROZMěRY KARTONU/HMOTNOST

Kód zboží Barva délka šířka výška Hmotnost (kg) m3 (m3) EAN13 DUN14
P391WHR Bila 52.0 43.0 49.0 0.2410 0.1096 5036108273690 15036108763792


