www.wirpo.cz

Osobní ochranné pomůcky

ELIPSE INTEGRA A1P3 RD
Obličejová maska s respirátorem
Typ Filtru
Částicový filtr A1P3
Zachycuje 99,98% všech prachových a aerosolových částic
do velikosti 0,3 μm.
• Pro ochranu proti některým organickým plynům a výparům s bodem
varu > 65oC

Ochranný faktor (APF): 20
Schváleno: EN140: 1988
EN143 2000/A1 P3 RD
EN14387+A1
Hmotnost: 257 g
Velikosti: S/M a M/L

Technická
specifikace

ZACHYTÍ
AŽ
99,98%
VÝPARŮ

Filtr P3 pro zachycení
prachových
a aerosolových částic

Kompaktní, lehký a flexibilní design, který
se dokonale přizpůsobí tvarům obličeje
a nabízí jedinečnou a inovativní kombinovanou ochranu, snižuje riziko nekompatibility, nepřizpůsobení se a tvorby zamlžení.
Velký centrální zpětný ventil, umožňující
snížení dýchacího odporu a tvorby vlhkosti uvnitř masky na minimum. Lehký
protiskluzový popruh, který lze pro vyšší
pohodlí snadno nastavit do 4 pozic
a umožňuje bezpečné používání i v podmínkách vysoké okolní vlhkosti.
Zorník je konstruován z polykarbonátu
a odolává nárazům 45 m za sekundu.

Aplikace na povrchu zorníku splňuje
standardní vlastnosti proti zamlžení
a překračuje je proti poškrábání ve
srovnání s jinými na trhu. Respirační
strana je identická a kompatibilní se
stávající výrobní řadou protiprachových
a
nízkoprofilových
masek
Elipse.
Praktický napínací systém krytu umožňuje snadnou a rychlou výměnu filtrů.
Čtyřbodový nastavitelný upínací systém
s ochranným páskem na zátylku poskytuje větší pohodlí pro uživatele.
Jedinečné provedení skládaného filtru
poskytuje dostatečnou plochu filtru, která snižuje tlakovou ztrátu při minimalizaci
rozměrů filtru.
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Ochranná mřížka chrání filtr před rozstřikem a jinými částicemi.
Snadná a jednoduchá údržba. Jednoduchá výměna filtrů bez šroubování.
Inovativní materiál filtru HESPA® nedegraduje ve vlhkém prostředí, prodlužuje
životnost filtru.
Vyrobeno z medicínských zdravotně nezávadných materiálů, neobsahujících latex
a silikon, nealergizujících, bez zápachu.
A1P3: Lakování, rozpouštědla pro automobilový a lodní průmysl nebo opravy.
Lze použít také pro stavby.
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Osobní ochranné pomůcky
Související artikly:

A1P3RD Filtry

Obličejová polomaska ELIPSE A1P3RD

Obličejová polomaska ELIPSE P3RD OV

Obličejová polomaska ELIPSE A2P3RD

Obličejová polomaska ELIPSE ABEK P3

Objednací čísla
Maska/Polomaska s respirátorem

Katalog. číslo

Popis

ELIPSE INTEGRA A1P3RD

SPR401

Obličejová maska ELIPSE INTEGRA A1P3RD, S/M

SPR444

Obličejová maska ELIPSE INTEGRA A1P3RD, M/L

Spotřební materiál/Příslušenství

Katalog. číslo

Popis

A1P3RD Filtry

SPR341

Náhradní filtr A1P3RD sada 2ks

Kryt zorníku

SPM520

Kryt zorníku, sada 10 ks

Předfiltry pro SPM 420

SPM421

Sada 20 ks podušek pro předfiltr

Sada předfiltrů

SPM420

Sada 2 ks držáků a 10 podušek pro SPR401/ SPR444

WIRPO s.r.o.
CTBox B8,
Škrobárenská 518/16
617 00 Brno

tel.: +420 543 250 727
www.wirpo.cz
wirpo@wirpo.cz
https://eshop.wirpo.cz

IČ: 253 10 054
DIČ: CZ25310054

