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P351 - FFP3 szelepes, Dolomite,
félbehajtható légzésvédő maszk
Választék: Egyszerhasználatos maszkok FFP3
Választék: Egyszerhasználatos maszkok
Belső csomag: 20
Külső karton: 30

Termék információk
Dolomite opcionális  teszten megfelelt.  Félbehajtható kialakítás.  Állítható
orrnyereggel és kilégzőszeleppel készül.  A dobozon belül minden maszk
egyesével csomagolva.

Egyszerhasználatos maszkok FFP3
Egyszerhasználatos maszk FFP3 szint, véd a mérgező szilárd aeroszolok és
/ vagy folyadékok ellen. A szűrés minimális százaléka 99%. A TLV (FFP3
maszk hozzárendelt védelmi tényező) legfeljebb hússzorosa, vagy a TLV
(FFP3 maszk névleges védelmi tényező) ötvenszerese ellen nyújt védelmet.
Felhasználási példák: keményfa csiszolása (bükk, tölgy), faanyag kezelése
során a réz-, króm- vagy arzénalapú termékek használata, cement csiszolás.
A  Biztex  márkanév  garantálja,  hogy  a  teljes  egyszerhasználatos  maszk
választék kiváló minőségű és kiemelkedő teljesítményt nyújt.

Egyszerhasználatos maszkok
A Biztex™ márkanév garantálja, hogy a teljes egyszerhasználatos maszk
választék kiváló minőségű és kiemelkedő teljesítményt nyújt. A teljes Biztex
választék a speciális Biztex anyagból készül, mely magas szintű védelmet
biztosít  viselőjének  a  különböző  munkahelyi  kockázatokkal  szemben,
beleértve a folyékony vegyi anyagokat, a statikus elektromosságot, száraz
részecskéket  és  a  radioaktív  szennyeződéseket.  A  Biztex  választékban
megtalálhatóak az egyszerhasználatos légzésvédő maszkok és a korlátozott
élettartamú védőruházatok is.

Szabványok
EN 149 FFP3 (NR D)

Jellemzők
CE-CAT III●

Opcionális dolomit teszt (D) a tartósabb szűrési teljesítményért●

Rugalmas forma, amely lehetővé teszi a maszk összehajtását●

Nagy teljesítményű kilégző szelep csökkenti a hőt és extra komfortot●

biztosít

Ultrahangos hegesztéssel rögzített rugalmas pántok●

Ideális mindennapi használatra●

Egyesével, higiénikus tasakban csomagolva●

Egyedi csomagolás automatákhoz●

Kiskereskedelmi kihelyezést segítő doboz●
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P351 - FFP3 szelepes, Dolomite, félbehajtható légzésvédő maszk
Vámtarifa szám: 6307909810

Minősítő intézet
Inspec     (A minősítő intézet száma.: 0194)
56 Leslie Hough Way
M66AJ, UK
Minősítés száma: 2759

CARTON DIMENSIONS/WEIGHT

Cikk Szín Hossz Szélesség Magasság Súly(Kg) Cubic (m3) EAN13 DUN14
P351WHR Fehér 67.0 44.0 44.0 0.3330 0.1297 5036108260164 15036108749550


