https://www.sklep-ebs.pl 660-300-191

sklep@sklep-ebs.pl

MASECZKA FILTRUJĄCA KN95 Z
FILTREM FFP2 - BLACK&GOLD
CENA:

5,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

OPIS PRZEDMIOTU
MASECZKA FILTRUJĄCA KN95 Z FILTREM FFP2
KOLOR CZARNO ZŁOTY LUB ZBIORCZO PO 5 SZTUK
PAKOWANE POJEDYŃCZO
KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO
SKUTECZNA OCHRONA UKŁADU ODDECHOWEGO
•wytrzymała składana konstrukcja i anatomiczne ukształtowanie
•maksymalna skuteczność przy niskich oporach oddychania
•elastyczny zacisk pozwalający na doszczelnienie nosa
•komfort pracy bez podrażnień i uczuleń
•norma EN 149:2001+A1:2009/GB2626-2006 KN95
•ﬁltr FFP2 / N95
•poziom ochrony siebie wynosi aż 95%
•poziom ochrony innych osób to 98%!
OPIS PRODUKTU
Półmaska ﬁltrująca KN95 FFP2 przeznaczona jest do ochrony układu oddechowego przed aerozolami cząstek stałych, aerozolami na bazie
wody (pył, dym) oraz aerozolami z ciekłą fazą rozproszoną (mgły) dla których NDS jest ≥0,05 mg/m3 o ile stężenie fazy rozproszonej nie
przekracza 10 x NDS. Kompaktowy, anatomiczny kształt, przyjemny w dotyku i delikatny materiał. W przerwie wykonywanych prac maskę
można złożyć i schować ją do kieszeni nie uszkadzając jej.
Maseczka spełnia wymagania normy EN 149:2001+A1:2009 i posiada klasę FFP2 (amerykański odpowiednik: N95). Skuteczność ﬁltracji

wynosi 94-95%.
ZASTOSOWANIE
Średnio toksyczne cząstki stałe, pyły azbestu, miedzi, baru, tytanu, wanadu, chromu, manganu, pyły drewna twardego, pył węglowy
zawierający wolną krzemionkę powyżej 10%, przemysł górniczy, chemiczny, hutniczy, przy obróbce drewna twardego.
Ta półmaska nie dostarcza tlenu. Nie zapewnia ochrony układu oddechowego w warunkach niedoboru tlenu (poniżej 19 %). Nie należy jej
używać w przestrzeniach o niewielkiej kubaturze, zwłaszcza nie przewietrzanych, takich jak kanały, studzienki, zbiorniki itp. Półmaska nie
chroni przed zanieczyszczeniami w postaci par gazów i mgły substancji szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych dla życia. Nie stosować
jeśli rodzaj, stężenie i właściwości substancji szkodliwych nie są znane. Nie używać podczas gaszenia pożaru. Półmaska nie zapewnia
szczelności jeżeli będzie noszona na twarzy nieogolonej lub brodatej.
CHARAKTERYSTYKA
Półmaska ﬁltrująca KN95 FFP2 NR składa się z:
• wielowarstwowego materiału ﬁltracyjnego polipropylenu
• zacisku nosowego dla formatowania półmaski w obrębie nosa
• taśm nagłowia wykonanych z nitek gumowych w oplocie
Półmaska jest tak skonstruowana, aby można było w niej z łatwością oddychać w trakcie całej zmiany roboczej. Dzięki anatomicznemu
kształtowi oraz zaciskowi nosowemu, półmaska jest łatwa do dopasowania dla większości kształtów twarzy, tak aby zapewnić konieczną
szczelność.
SPOSÓB UŻYCIA
Przed użyciem maseczki, należy sprawdzić jej stan techniczny: czy jej elementy nie są uszkodzone.
•przyłóż maseczkę do twarzy
•zamocuj maseczkę zakładając elastyczne gumki za uszy
•dopasuj maseczkę do kształtu twarzy i nosa odpowiednio dociskając górną część maseczki, w której znajduje się specjalny plastyczny
element dopasowujący
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