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P201 - Respirátor FFP2 s výdechovým
ventilkem
Kolekce: Jednorázová maska FFP2
Řada: Jednorázové masky
Materiál: Polypropylen
Vnitřní balení: 10
Vnější karton: 30

Informace o produktu
Chrání proti jemnému toxického prachu a kouři. Respirátor může být použit
v koncentraci znečišťujících látek až do 10 násobku WEL. Stejné vlastnosti
jako P200, ale navíc s výdechovým ventilkem.

Jednorázová maska FFP2
Jednorázová  maska  FFP2,  chrání  proti  pevným a  kapalným částicím  s
průměrnou toxicitou. Minimální % filtrace 94%. Chrání až 10násobek TLV
(přiřazený ochranný faktor pro masky FFP2). Příklady aplikací: Broušení
měkkého dřeva, kompozitní materiály, rzi, tmely, omítky, plasty / řezání,
odstraňování otřepů, broušení, vrtání kovu. Naše značka Biztex zaručuje
výjimečnou kvalitu a výkonnost.

Jednorázové masky
Značka Biztex® zaručuje výjimečnou kvalitu a výkon v řadě jednorázových
masek.  Biztex  řada  je  vyrobena  z  Biztex  textilie,  která  nabízí  vysokou
úroveň  ochrany  a  kvality  pro  ochranu  uživatele  před  mnoha  riziky  na
pracovišti,  například  kapalných  chemikálií,  statické  elektřiny,  suchých
částic nebo radioaktivní kontaminace. Kompletní sortiment Bixtez zahrnuje
jednorázové masky a oděvy s omezenou životností.

Normy
AS/NZS 1716 (P2)
NIOSH N95
EN 149 FFP2 (NR)

Části
CE v kategorii 3●

Ultrazvukem svařovaný elastický pásek●

Výdechový ventil s vysokým výkonem poskytuje pohodlí v horkém a●

vlhkém prostředí

Velký vnitřní prostor s cílem pomoci uživateli dýchat snadněji●

Maloobchodní balení●

Ideální pro celodenní používání●

  
Řada

bílá -



Portwest Clothing Ltd ~ Fieldsend Business Park ~ Thurnscoe, Rotherham ~ S63 OJF ~ United Kingdom (25-Jan-2021)

P201 - Respirátor FFP2 s výdechovým ventilkem
Komoditní kód: 6307909811

Zkušební organizace
BSI Group The Netherlands B.V.     (Pověřená osoba číslo.: 2797)
Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP
, Netherlands
číslo cert.: 714896

ROZMěRY KARTONU/HMOTNOST

Kód zboží Barva délka šířka výška Hmotnost (kg) m3 (m3) EAN13 DUN14
P201WHR Bila 66.0 43.0 36.0 0.2400 0.1022 15036108635808


