CXS Spiro FFP1
4510 002 000 00
EN 149:2001 + A1:2009

CZ

Popis: Filtrační polomaska třídy FFP1, poskytuje ochranu proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci 4,5 x PEL. Jedná se
o skládaný respirátor s polypropylenovým filtračním médiem. Dokonalý komfort a plnou ochranu poskytuje vnitřní pěnová
výztuha s tvarovatelnou nosní výztuhou. Díky výdechovému ventilku je snížen výdechový odpor a zároveň zvýšená životnost
respirátoru. Respirátor je vhodný pro jednoduché práce ve stavebnictví, zemědělský průmysl a lesnictví, strojírenství.

EN

Description: Class FFP1 filtering half-face mask provides protection against solid and liquid aerosols in concentrations up
to 4.5 x PEL. It is a foldable respirator with polypropylene filter medium. Perfect comfort and full protection is provided by
the internal foam reinforcement with adjustable nose clip. The expiratory valve reduces exhalation resistance and increases
respirator life. The respirator is suitable for light work in construction, engineering, agriculture and forestry.

PL

Opis: Półmaska filtrująca klasy FFP1 zapewnia ochronę przed cząstkami stałymi i płynnymi w koncentracjach 4,5 × PEL. Jest
to składany respirator z polipropylenowym medium filtrującym. Doskonały komfort i pełną ochronę zapewnia wewnętrzne
wypełnienie piankowe z regulowanym zaciskiem na nos. Zawór wydechowy zmniejsza opór wydechowy i zwiększa jednocześnie
żywotność respiratora. Respirator nadaje się do prostych prac w budownictwie, przemyśle maszynowym, przemyśle rolniczym
i leśnictwie.
Materiál
Material
Materiał

Jednotka
Unit
Jednostka

Balení
Packing
Opakowanie

Karton
Carton
Karton

CZ

polypropylen

1 ks

10 ks

120 ks

EN

polypropylene

1 pc

10 pcs

120 pcs

PL

polipropylen

1 sztuka

10 sztuk

120 sztuk
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Piktogramy k ochraně dýchání / Pictograms for respiratory protection /
Piktogramy do ochrony dróg oddechowych

polomaska třídy FFP1 / class FFP1 face mask / półmaska klasy FFP1

polomaska třídy FFP2 / class FFP2 face mask / półmaska klasy FFP2

polomaska třídy FFP3 / class FFP3 face mask / półmaska klasy FFP3

upínání na temeni hlavy / fastening on the top of the head / mocowanie na czubku głowy

upínání za uši / earloops / pętle na uszy

k opakovanému použití / reusable / do wielokrotnego użytku

nelze používat opakovaně / non-reusable / nie może być używany wielokrotnie

test dolomitickým prachem / dolomitic dust test / test pyłu dolomitowego

neobsahuje latex / latex free / nie zawiera lateksu

obsahuje aktivní uhlí / contains activated carbon / zawiera węgiel aktywny

účinnost proti koronavirům / efficacy against coronavirus / skuteczność przeciwko
koronawirusom
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