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Osobní ochranné pomůcky

ELIPSE B1P3

Obličejová polomaska s respirátorem a filtrem B1P3
Typ Filtru
Filtr B1P3

Ochranný faktor (APF): 20
Schváleno: EN140: 1988
EN143 2000/A1 P3 RD
Hmotnost: 258 g
Velikosti: S/M a M/L

Zachycuje 99,98% všech prachových a aerosolových částic
do velikosti 0,3 μm.

Technická
specifikace

Pro ochranu proti anorganickým plynům a párám (kromě oxidu uhelnatého) 

Konstrukce s extrémně nízkým profilem
neomezuje zorné pole a nezasahuje oblast použití ochranných brýlí.
Ergonomické provedení masky poskytuje uživateli pohodlí s menším pocitem
omezení, aniž by byla ohrožena účinnost
a efektivnost masky.

Praktický napínací systém krytu umožňuje snadnou a rychlou výměnu filtrů.
Čtyřbodový nastavitelný upínací systém
s ochranným páskem na zátylku poskytuje větší pohodlí pro uživatele.

Velký zpětný výfukový ventil redukuje nahromaděné teplo a únavu uživatele.

Jedinečné provedení skládaného filtru
poskytuje dostatečnou plochu filtru, která snižuje tlakovou ztrátu při minimalizaci
rozměrů filtru.

Jednoduchá výměna filtrů bez šroubování.

Ochranná mřížka chrání filtr před rozstřikem a jinými částicemi.
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Snadná a jednoduchá údržba.
Inovativní materiál filtru HESPA® nedegraduje ve vlhkém prostředí, prodlužuje
životnost filtru.
Vyrobeno z medicínských zdravotně nezávadných materiálů, neobsahujících latex
a silikon, nealergizujících, bez zápachu.
B1P3 : Výroba s využitím arzenovodíku,
jodu, chloru nebo formaldehydu,
jako např. výroba izolací, průmyslových
nebo spotřebních výrobků, plazmové dělení kovů, mikroelektronika…
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Osobní ochranné pomůcky
Související artikly:

Sada předfiltrů pro obličejové polomasky

Obličejová polomaska ELIPSE A1P3

Obličejová polomaska ELIPSE ABEK P3
Náhradní filtry, balení sada 2 ks

Objednací čísla
Maska/Polomaska s respirátorem

Katalog. číslo

Popis

ELIPSE B1P3 RD

SPR425

Obličejová polomaska ELIPSE B1P3 RD, S/M

SPR505

Obličejová polomaska ELIPSE B1P3 RD, M/L

Spotřební materiál/Příslušenství

Katalog. číslo

Popis

B1P3 RD Filtry

SPR426

Náhradní filtr B1P3 RD, sada 2ks

Předfiltry pro SPM 420

SPR421

Sada 20 ks podušek pro předfiltr

Sada předfiltrů

SPM420

Sada 2 ks držáků a 10 podušek pro SPR425 a SPR505
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