Vispro M-3 álarc
Termékleírás
A VISPRO M-3 álarc általános célú védőeszköz. Az álarctest szilikonból készül, mely nem irritálja a bőrt,
ellenáll az agresszív vegyi anyagoknak és kiváló időjárásálló tulajdonságokkal rendelkezik. Az arcra felfekvő
dupla peremes kialakítás lehetővé teszi, hogy egy univerzális méret minden arcformánál és nagyságnál
herme kus zárást biztosítson. A belső maszk megakadályozza a látómező bepárásodását és minimálisra
csökken a kilélegze szén -dioxid újbóli belégzését. A közel teljes látóteret biztosító látómező anyaga
op kailag szta, törhetetlen polikarbonát, belső reﬂexiót csökkentő kialakítással. A közpon kialakítású ki és belégzőszelep / beszédmembrán egység kialakítása is a látómező növelését szolgálja. Az álarctest az E N
148-1 szabvány szerin (RD 40x1/7") szűrőbetét csatlakozóval rendelkezik. Az álarcot egy ötpontos
fejszalaggal lehet rögzíteni, könnyen kezelhető, és stabil felfekvést biztosit az arcon és a fejen. Az álarc
nyakpántja révén hordozható, így alkalmazásra készen mindenkor rendelkezésre állhat.

Alkalmazási területek
Gépipar:
Bányászat:
Szállítmányozás:
Könnyűipar:
Mezőgazdaság:
Élelmiszeripar:
Építőipar:
Vegyipar:
Erőművek:

gépgyártás, festés, polírozás, porszórás, cinkezés, homokfúvás
érc- és szénbányászat, kőfejtés, kőolaj/gázkitermelés
veszélyes anyagok szállítása
textilipar, fafeldolgozás, nyomda - és papíripar
növényvédelem, állattartás
malom, dohányipar, szeszfőzés
festés, kőfejtés, cementgyártás
gyógyszeripar stb.
atomerőmű

Műszaki jellemzők
0,12 ± 0,06 mbar
1,24 ± 0,06 mbar
0,52 ± 0,07 mbar
1,84 ± 0,06 mbar
92,26 ± 2%
456 g
EN 148-1 szabványnak megfelelő (RD 40mm x 1/7”)
2000
Egy méretben készül, mely minden fejformára és méretre megfelel
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Belégzési ellenállás
30 liter/perc levegőáramnál
25x2 liter/perc
Kilégzési ellenállás
95 liter/perc levegőáramnál
25x2 liter/perc
Effektív látómező
Az álarc tömege
Álarctest csatlakozó
Névleges védelmi faktor
Méretek

Védelem? Hogyan? Miként?
Az M-3 álarc kialakításánál fogva védi az arcot és a szemet a mérgező, irritáló gázoktól, poroktól.
Szűrőálarcként szabványos menetű kis - és közepes kapacitású szűrőbetétekkel alkalmazható. A védelmi idő
és a védelem mértéke ilyen esetben a szennyeződés koncentrációjától függően változik.

Alkalmazási korlátok
Amennyiben szűrőbeté el együ használja, az alábbi korlátozások szerint kell eljárni:
csak akkor használja, amennyiben ismeri a levegőben található mérgező anyagot és tulajdonságait,
ne használja zárt, szűk helyeken (aknában, árokban, tartályokban stb.),
csak akkor használható, ha a levegő oxigéntartalma legalább 17 %,
a levegőben található mérgező anyagok koncentrációja nem haladhatja meg gázok és gőzök esetén a
szűrőbetét alkalmazhatósági határát (közepes kapacitású betét esetén a 0,5 % -ot, kis kapacitású betét
esetén a 0,1 %-ot),
 nem használható légüres térben, illetve azonnali halált vagy maradandó károsodást okozó (IDLH)
koncentrációjú anyagok jelenlétében.





Szűrő pusú légzésvédelmi eszköz csak a fen feltételek teljesülése melle használható! Amennyiben
kétség merül fel, vagy valamely körülmény nem ismert, abban az esetben a környeze levegőtől független
(zárt rendszerű, vagy frisslevegős) légzőkészüléket kell használni!

5 pontos fejszalaggal és gyors kioldó csa al elláto álarc,
mely tökéletes illeszkedést tesz lehetővé és gyors
felvételt katasztrófa helyzet esetén.

Szilikonból készült álarctest, mely dupla
peremmel elláto záró kere el
rendelkezik a kis és nagy fejméret
megfelelő illeszkedésének biztosítására.

Külső behatásoknak ellenálló, op kailag szta
polikarbonát látómező, mely belső
visszatükröződéstől mentes és több mint 90%-os
látószöggel rendelkezik.

A belső álarc kialakítása révén
minimálisra csökken a CO2 feldúsulást
és megakadályozza a látómező
bepárásodását.

A látómező az álarc belső szerkezetének
köszönhetően nem párásodik.
A közpon kialakítású ki - és
belégzőszelep / beszédmembrán egység
kialakítása is a látómező növelését
szolgálja.

EN 148-1 szerin csavarmenet, mely lehetővé teszi
minden szabványos mene el
rendelkező szűrőbetét használatát.
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