
Obs! flytta upp datumet!!

ANDNINGSSKYDD_______________
I arbetsmiljöer där det förekommer damm, 
dimma och rök behövs ett andningsskydd 
mot hälsoskadliga partiklar. 

I vårt urval finns tre olika korttidsmasker
där slitstyrka och hållbarhet är självklara
egenskaper. Alla maskerna har klarat det
frivilliga igensättningstestet Dolomit som
innebär lägre inandningsmotstånd och 
ökad livslängd.
 

En standardmask i klassisk form.
- Bekväm näsdyna med nätstruktur 
  för stark hållbarhet.
- Ventil som reducerar fukt och värme 
  och håller masken så sval som möjligt.
- Partikelfilter P2 -  skyddar mot damm från 
  vattenbaserade färger, trä, metall, rost, 
  betong, puts, tegel, grus, sand (ej kvarts), 
  sten, gips, pollen, frömjöl, jord, mögelsporer,
  djurfoder, strö och djurpäls.
  Art.nr: 33-70010 

KORTTIDSMASK 2405-P2
ventil / nät

KORTTIDSMASK 2495-P2
ventil / nät / strap

Behöver man ta av och på sin mask 
ofta är denna mask med “strap” ett 
perfekt alternativ.
- Bekväm näsdyna med nätstruktur 
  för stark hållbarhet.
- Ventil som reducerar fukt och värme 
  och håller masken så sval som möjligt.
- Snabb och enkel att ta av och på, både 
  med handskar eller med endast en hand.
- Partikelfilter P2 - skyddar mot damm från 
  vattenbaserade färger, trä, metall, rost, 
  betong, puts, tegel, grus, sand (ej kvarts), 
  sten, gips, pollen, frömjöl, jord, mögelsporer,
  djurfoder, strö och djurpäls.
  Art.nr: 33-70013

KORTTIDSMASK 3408-P3
ventil / nät / tvättbar

En mask med robust design som är utvecklad enligt 
högsta standard och ger en exceptionell livslängd.
- Unik teknologi med veckat filter som 
  reducerar inandningsmotståndet 
  med upp till 50% med bibehållen 
  filtreringsprestanda.
- Runtgående tätningsyta i termoplast 
  som enkelt kan tvättas ren och 
  användas igen.
- Partikelfilter P3 - samma områden 
  som P2 men skyddar dessutom mot 
  fint giftigt damm, rök- och vatten-
  baserade dimmor, aerosoler, kemiska 
  fibrer, kromater, krom, kobolt, nickel, kvarts,
  mikroorganismer, radioaktivt och andra 
  biokemiska aktiva substanser.
  Art.nr: 33-70016

Ny namnbenämning: 3408 
Förbättrad kvalité på ventil som
reducerar fukt & droppar effektivare!

191213


	Page 1

