Bescherming tegen Gas, Nevel en Stof

Com•pact: “Occupying little space compared with others of its type”

O n t w o r p e n v o o r Het nieuwe CompactMask met de geïntec o m f o r t e n e e n v o u d greerde filter elementen biedt adembescherming in een niet eerder vertoonde vorm. De
tot een minimum gereduceerde afmetingen
en een uitgebalanceerd profiel hebben
geleid naar dit geavanceerde ontwerp.

Het CompactMask is licht in gewicht, eenvoudig in gebruik en
biedt onbegrensde vrijheid van beweging. Door het lage profiel
kunnen overige veiligheidsmiddelen zoals gelaatschermen,
lashelmen en brillen eenvoudig worden gecombineerd.

Comfort ontmoet eenvoud

1. O
 pen de zak
Het masker
is klaar voor
gebruik!

2. O pzetten
Eenvoudig op
maat te verstellen
hoofdbanden.

3. C
 ontrole op lekdichtheid
Zo simpel – druk
op de ventielklep en
adem uit.

4. K
 laar!
Werk comfortabel
met het onderhoudsvrije
CompactMask.

Ontsnapt er geen
lucht? – het masker
zit goed.

Zo simpel kan professionele adembescherming zijn

Minder mas ker,
meer zicht

Door de vlakke, horizontaal geïntegreerde filters heeft u als drager
een exceptioneel ruim zichtsveld.

Zichtsveld van het CompactMask

Ruim zicht op je werk

Zichtsveld van vergelijkbare maskers

Goede pasvorm voor
diverse vormen en maten

De innovatieve FlexFit in het neusgedeelte zorgt
voor een veilige en comfortabele pasvorm.
En er is nog een voordeel:
de FlexFit is „one size fits all“

FlexFit – comfortabele pasvorm

Lage ademweerstand,
aangenaam koel

Moldex vouwfilter technologie zorgt voor meer dan
een verdubbelling van het filteroppervlak. Dit reduceert de ademweerstand aanzienlijk en verlengt de
gebruiksduur van het filter. Geen overige filters nodig.

Het uitademventiel heeft grote openingen om
de luchtstroom te optimaliseren en de gebruiker
koel en fris te houden.

Frisse lucht bij iedere ademhaling

Hersluitbare verpakking

Bescherming tegen Gas, Nevel en Stof.
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Artikelnummer

Beschermingsniveau
[EN405:2001+A1:2009]

stuks/
Gewicht zak

zakken/
omdoos

CompaCtmask
5120

FFA1P2 R D

210 g

1

10

5230

FFA2P3 R D

250 g

1

10

5430

FFABEK1P3 R D

270 g

1

10
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