Ochranné pomůcky - Plynové masky
Art: 08150

Climax 756 – S ABEK1
- tělo masky ze silikonu
- 2x filtr ABEK1
- výborně kryje nos, ústa a bradu
- neomezuje viditelnost
- nastavitelná velikost
- balení - 50/1 ks

CE EN 141: 1999 - polomaska EN 141: 2001

Art: 08151

Climax 756 – S ABEK1P3
- tělo masky ze silikonu
- 2x filtr ABEK1P3
- výborně kryje nos, ústa a bradu
- neomezuje viditelnost
- nastavitelná velikost
- balení - 50/1 ks

CE EN 140: 1999 - polomaska EN 141: 2001

Art: 08152

Climax 756 -R ABEK1P3
- tělo masky z přírodního kaučuku
- 2x filtr ABEK1P3
- výborně kryje nos, ústa a bradu
- neomezuje viditelnost
- nastavitelná velikost
- balení - 50/1 ks

CE EN 140: 1999 - polomaska EN 141: 2001

Ochranné pomůcky - Plynové masky
Art: 08153

Climax 756 -R ABEK1
- tělo masky z přírodního kaučuku
- 2x filtr ABEK1
- výborně kryje nos, ústa a bradu
- neomezuje viditelnost
- nastavitelná velikost
- balení - 50/1 ks

CE EN 140: 1999 - polomaska EN 141: 2001

Art: 08154

Absorbér 725 ABEK2 CLIMAX
- určen pro masky a polomasky se
závitem podle normy PN EN 148-1
- pro masku CLIMAX 731
- rozsah ochrany A2B2E2K2
- absorbér se nesmí používat v
atmosféře, kde obsah kyslíku klesne pod
17%

CE EN 14387: 2004, EN 141

Art: 08155

CE certifikát EN 141

Absorbér 756 ABEK1 CLIMAX
- absorbér pro nebezpečné chemické
látky ve vzduchu ve formě organických a
anorganických výparů a plynů, výparů a
plynných a amoniakálních plynů, pokud
jejich koncentrace ve vzduchu
nepřesahuje 0,1%
- absorbér se nesmí používat v
atmosféře, kde obsah kyslíku klesne pod
17%
- rozsah ochrany: ABEK1
- lze použít pro různé typy plynů a
organických a anorganických par,
deriváty kyseliny a amoniaku,
zahradnictví, lakování, automobilový
průmysl
- balení - 10/1 ks

Ochranné pomůcky - Plynové masky
Art: 08156

Filtr 756 ABEK1P3 CLIMAX
- filtr ABEK1P3 pro polomasku CLIMAX 756
- absorbér pro nebezpečné chemické
látky ve vzduchu ve formě organických a
anorganických výparů a plynů, výparů a
plynných a amoniakálních plynů, pokud
jejich koncentrace ve vzduchu
nepřesahuje 0,1%, a pro znečišťující látky
ve formě pevných a kapalných částic
pronikání stanoveného P3 (včetně nižších
tříd P1 a P2)

CE certifikát EN 141

Art: 08157

Celoobličejová maska CLIMAX 731- S

PN-EN 136: 2001 PN-CS 148: 1 (závit)

- tělo masky ze silikonu
- závit pro filtry a absorbéry dle EN148 / 1
- výborně kryje oči, nos, ústa a bradu
- neomezuje viditelnost
- nastavitelná velikost
- balení - 50/1 ks
- rozsah ochrany závisí na použitém
absorbéru nebo použitém tlumiči filtru
- balení - 40/1 ks
- dodáváno bez filtru a absorbéru

Art: 08158

Celoobličejová maska CLIMAX 731-R

PN-EN 136: 2001 PN-CS 148: 1 (závit)

- tělo masky z přírodního kaučuku
- závit pro filtry a absorbéry dle EN148 / 1
- výborně kryje oči, nos, ústa a bradu
- neomezuje viditelnost
- nastavitelná velikost
- balení - 50/1 ks
- rozsah ochrany závisí na použitém
absorbéru nebo použitém tlumiči filtru
- balení - 40/1 ks
- dodáváno bez filtru a absorbéru

Ochranné pomůcky - Plynové masky
Art: 08159

Absorbér 725 ABEK2P3 CLIMAX
- pro masky a polomasky se závitem
podle normy PN EN 148-1
- rozsah ochrany A2B2E2K2
- použití pro znečišťující látky ve formě
pevných a kapalných částic pronikání
stanoveného P3 (včetně nižších tříd P1 a
P2)

Certifikát CE EN 14387: 2004, EN 141

Art: 08160

EUROMASK
- 2x závit pro absorbéry nebo filtry
- materiál - pryž
- polomasky mohou být použity, pokud
koncentrace kyslíku v okolním vzduchu
není nižší než 17%
- balení - 16/1 ks
- dodáváno bez filtru a absorbéru

Certifikát CE, PN EN 140

Art: 08161

CE EN 14387: 2004, EN 141

Absorbér A1 (MILLA) EUROMASK
- absorbér pro polomasku EUROMASK
- absorbér pro nebezpečné chemické
látky ve vzduchu ve formě organických a
anorganických výparů a plynů, výparů a
plynných a amoniakálních plynů, pokud
jejich koncentrace ve vzduchu
nepřesahuje 0,1%
- absorbér se nesmí používat v
atmosféře, kde obsah kyslíku klesne pod
17%
- balení - 128/1 ks
- rozsah ochrany - A1

Ochranné pomůcky - Plynové masky
Art: 08162

CE EN 14387: 2004, EN 141

Art: 08163

Absorbér A1B1E1K1 (MILLA) EUROMASK
- absorbér pro polomasku EUROMASK
- absorbér pro nebezpečné chemické
látky ve vzduchu ve formě organických a
anorganických výparů a plynů, výparů a
plynných a amoniakálních plynů, pokud
jejich koncentrace ve vzduchu
nepřesahuje 0,1%
- absorbér se nesmí používat v
atmosféře, kde obsah kyslíku klesne pod
17%
- balení - 128/1 ks
- rozsah ochrany - A1B1E1K1

Předfiltr pro polomasku EUROMASK
- balení - 10 ks

Art: 08164

Kryt pro polomasku EUROMASK
- balení - 2 ks

Ochranné pomůcky - Plynové masky
Art: 08165

Plynova maska EUROMASK ETNA

CE Cat. EN 140

- materiál - plast a pryž
- pro maximální koncentraci
nebezpečných látek 0,1% ve vzduchu s
minimálním obsahem kyslíku 17%
- 2 filtry/absorbéry - rozsah ochrany
závisí na použitých absorbérech nebo
filtrech
- lze přidat předfiltry
- balení - 16/1 ks
- dodáváno bez filtru a absorbéru

Art: 08166

Absorbér A1 EUROMASK ETNA

CE EN 14387

Art: 08167

CE EN 14387

- absorbér pro nebezpečné chemické
látky ve vzduchu ve formě organických a
anorganických výparů a plynů, výparů a
plynných a amoniakálních plynů, pokud
jejich koncentrace ve vzduchu
nepřesahuje 0,1%
- absorbér se nesmí používat v
atmosféře, kde obsah kyslíku klesne pod
17%
- balení - 108/1 ks
- rozsah ochrany - A1

Absorbér A1B1E1K1 EUROMASK ETNA
- absorbér pro nebezpečné chemické
látky ve vzduchu ve formě organických a
anorganických výparů a plynů, výparů a
plynných a amoniakálních plynů, pokud
jejich koncentrace ve vzduchu
nepřesahuje 0,1%
- absorbér se nesmí používat v
atmosféře, kde obsah kyslíku klesne pod
17%
- balení - 108/1 ks
- rozsah ochrany - A1B1E1K1

Ochranné pomůcky - Plynové masky
Art: 08168

Předfiltr pro polomasku EUROMASK ETNA
- balení - 10 ks

Art: 08169

Kryt pro polomasku EUROMASK ETNA
- balení - 2 ks

Art: 08170

CE EN 136: 2000

Celoobličejová maska PANAREA
- profesionální maska kryjící celý obličej
- silikonová obličejová část
- univerzální velikost
- splňuje nejvyšší požadavky na kvalitu
- odpovídá normě EN 136: 98 CL2 a je
opatřena závitovými šrouby podle EN
148-1
- kompatibilní s tlumiči závitů Rd 40 x 1/7
- plexi je vyrobeno z nerozbitného
polykarbonátu odolného vůči extrémním
teplotám
- inteligentní ventilační systém a
membránu která usnadňující komunikaci
- nemůže být použita v atmosféře, kde
obsah kyslíku klesne pod 17%
- dodáváno bez filtru a absorbéru

Ochranné pomůcky - Plynové masky
Art: 08171

Absorbér A2B2E2K2 PANAREA
- Absorber A2B2E2K2 vybaven 40 x 1/7
Rd závitem dle normy EN 148-1 pro
celoobličejovou masku PANAREA
- navrženo pro ochranu dýchacího
systému před organickými,
anorganickými, kyselými a čpavkovými
parami o max. koncentraci 0,5%
- nemůže být použito v atmosféře, kde
obsah kyslíku klesne pod 17%
- balení - 60/1 ks

Art: 08172

Absorbér A2B2E2K2P3 PANAREA
- Absorber A2B2E2K2 vybaven 40 x 1/7
Rd závitem dle normy EN 148-1 pro
celoobličejovou masku PANAREA
- kompletní respirační ochrana proti
znečištění ovzduší ve formě pevných
částic a pronikání kapaliny v rozsahu
předpokládaného pro P3 (včetně nižších
tříd P1 a P2) a páry a plyny o max.
koncentraci 0,5%
- nemůže být použito v atmosféře, kde
obsah kyslíku klesne pod 17%
- balení - 60/1 ks

