
Maska vyhovuje EN140: 1998  
Filtry vyhovují EN14387: 2004 + A1: 2008 AE1
CE  0194 
Hmotnost Maska + filtr: 374 g
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Typ Filtru - Filtr AE1
Opakovaně použitelná polomaska pro organické plyny  
a výpary v koncentraci do 1000ppm s bodem varu  
nad 65 °C.

Kompaktní, lehký a flexibilní design, který se dokonale přizpůsobí obličeji a nabízí 
neomezený výhled, aniž by zasahoval do jiné ochrany očí nebo uší, kterou uži-
vatelé musí nosit. Velký centrální výdechový ventil znamená nižší dýchací odpor 
pro uživatele a udržuje hromadění vlhkosti uvnitř masky na minimu.  
Lehký, neklouzavý upínací popruh, který lze snadno nastavit ve 4 polohách pro 
větší pohodlí a umožňuje bezpečné použití i při vysoké vlhkosti nebo mokru.  
 
ELIPSE je k dispozici ve 2 velikostech ( M/L a S/M) 
 
Ochranné vlastnosti
Aktivní uhlí má vybranou strukturu pórů pro maximální účinnost absorpce a 
vybranou velikost pórů pro optimalizovaný dýchací odpor. Polomaska 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 
 
Materiály - lékařský stupeň TPE odpovídá ISO 10993-10: 2010 pro podráždění. 
Tělo masky bez latexu a silikonu, bez zápachu. Tělo ventilu z nylonu, vdechovací/
výdechová membrána ze silikonu. 4 bodový nastavitelný elastický popruh na hlavu 
a krk s pohodlnou podložkou z TPE 
 
Oblasti použití: Organické kyselé plyny a páry. Výroba a manipulace s využitím 
kyselin, cyklohexanu a rozpouštědel... 
Výroba a manipulace s využitím kyselin, cyklohexanu a rozpouštědel.  
 
Účinnost při 1000 ppm:  
>70 minut cyklohexan (C6H12) 
>20 minut oxid siřičitý ( SO2 ) 
 
Snadná údržba masky - čištění vlažnou vodou a běžným mýdlem. 
 
Životnost / skladování - 5 let na masku a filtry. 
 
Teplotní rozsah  -5 °C +55 °C 

Vyrobeno ve Velké Británii

Maska/Polomaska Katalog. číslo Popis

ELIPSE AE1 SPR517 Obličejová polomaska ELIPSE AE1, S/M

SPR518 Obličejová polomaska ELIPSE AE1, M/L

AE1 Filtry SPR519 Náhradní filtr AE1, sada 2ks

Přepravní pouzdro SPM009 Přepravní pouzdro pro High Performance masku ELIPSE


