
Typ Filtru - Filtr A1+ filtr P3

Zachycuje 99,98% všech prachových a aerosolových částic  
do velikosti 0,3 μm.
 
Pro ochranu proti určitým organickým plynům a výparům  
s bodem varu > 65 °C a koncentraci do 1000ml/m3

Ochranný faktor (APF): 20
Schváleno: EN140: 1988 
EN143 2000/A1 P3 RD  
EN405: 2001
Hmotnost: 258 g
Velikosti: S/M a M/L
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Popis
Kompaktní, lehký a flexibilní design, který se dokonale přizpůsobí 
tvarům obličeje a nabízí plný rozsah rozhledu bez překážení další 
ochraně zraku nebo sluchu, kterou uživatel používá.Velký centrální zpět-
ný ventil, umožňující snížení dýchacího odporu a tvorby vlhkosti uvnitř 
masky na minimum. Lehký protiskluzový popruh, který lze pro vyšší po-
hodlí snadno nastavit do 4 pozic  umožňuje bezpečné používání i v pod-
mínkách vysoké okolní vlhkosti. ELIPSE je k dispozici ve 2 velikostech.
Snadná údržba masky - čištění vlažnou vodou a běžným mýdlem.

Ochranné vlastnosti
Aktivní uhlí má vybranou strukturu pórů pro maximální účinnost ab-
sorpce a vybranou velikost pórů pro optimalizovaný dýchací odpor. Polo-
maska je dodávána se dvěma speciálními filtračními prvky s aktivním 
uhlím pro ochranu proti celé řadě plynů, výparů, prachů a aerosolů. 
Jakmile jsou filtry zanesené, lze je nahradit náhradními filtry. Tyto filtry 
nabízí všestrannou ochranu proti látkám v koncentracích až do 1,000 
ppm…xTLV a proti prachu a aerosolům až do 50 TLV

Oblasti použití
A1P3 (R) & FFA1P3: Pro ochranu proti určitým organickým plynům a 
výparům s bodem varu > 65 °C dle specifikace.
A1P3: Lakování, rozpouštědla pro automobilový a lodní průmysl nebo 
opravy. Lze použít také pro stavby.

Účinnost:
P3 >99,95 % pro částice o velikosti 0,3 μm
Při 1000 ppm: A1 >70 minut cyklohexan (C6H12)

Certifikace
Maska splňuje normu EN140: 1998
Filtry splňují normu EN14387: (R D)
Masky a filtry jsou certifikovány označením CE. 
 
Teplotní rozsah
-5 °C +55 °C 
 
Vyrobeno ve Velké Británii

Maska/Polomaska s filtrem Katalog. číslo Popis

ELIPSE A1P3 RD SPR338 Obličejová polomaska ELIPSE A1P3, S/M

SPR503 Obličejová polomaska ELIPSE A1P3, M/L

A1P3 RD Filtry SPR341 Náhradní filtr A1P3 RD, sada 2ks

Předfiltry pro SPM 420 SPM421 Sada 20 ks podušek pro předfiltr

Sada předfiltrů SPM420 Sada 2 ks držáků a 10 podušek pro SPR338/ SPR503

Přepravní pouzdro SPM 008 Přepravní pouzdro pro nízkoprofilovou masku ELIPSE


