SEPRIT Łukasz Karaś
ul. Ziębia 2d
43-100 Tychy
NIP: 646-261-73-18

Dane aktualne na dzień: 16-08-2022 02:10

Link do produktu: http://www.seprit.pl/maska-polmaska-ochronna-z-zaworem-p2-x-200-v-ffp2-nr-d-p-890.html

Maska półmaska ochronna z
zaworem P2 X 200 V FFP2 NR D
Cena brutto

22,00 zł

Cena netto

17,89 zł

Dostępność

Niedostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu

PÓŁMASKA FILTRUJĄCA
X 200 V FFP2 NR D
PRZEZNACZENIE
Półmaska filtrująca X 200 V FFP2 NR D przeznaczona jestdo ochrony układu oddechowego przed aerozolamicząstek stałych,
aerozolami na bazie wody (pył, dym)oraz aerozolami z ciekłą fazą rozproszoną (mgły) dlaktórych NDS jest ≥0,05 mg/m3 o ile
stężenie fazyrozproszonej nie przekracza 10 x NDS.
CHARAKTERYSTYKA
Półmaska filtrująca X 200 V FFP2 NR D składa się z:
• wielowarstwowego materiału filtracyjnego polipropylenu;
• zacisku nosowego dla formatowania półmaski w obrębie nosa;
• zaworu wydechowego z tworzywa sztucznego;
• taśm nagłowia wykonanych z nitek gumowych w oplocie;
• uszczelki nosowej wykonanej z pianki poliuretanowej.
Półmaska jest tak skonstruowana, aby można było w niej z łatwością oddychać w trakcie całej zmiany roboczej. Dzięki
anatomicznemu kształtowi oraz zaciskowi nosowemu i znajdującej się pod spodem piance, półmaska jest łatwa do
dopasowanie dla większości kształtów twarzy, tak aby zapewnić konieczną szczelność.

PRZYKŁADOWE 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.
WYMAGANIA
Półmaski firmy OXYLINE są zgodne z:
• europejską normą zharmonizowaną PN-EN 149:2001+A1:2010 (EN 149:2001+A1:2009) „Sprzęt ochrony układu
oddechowego - Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami. Wymagania, badanie, znakowanie”;
• unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego : Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca
2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG w sprawie
zbliżeniaustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do środków ochrony osobistej, wprowadzonej w Polsce na
mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku (Dz. U. nr 166, poz.1360) i rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia
2005 roku (Dz. U. z 2008 r. nr 259, poz. 2173) zastępującego z dnia 31 marca 2003 roku (Dz. U. nr 80, poz. 725).
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