ENDECO SP. Z O.O.
Korfantego 76, Katowice
32-2517-322

ANTYSMOGOWA PÓŁMASKA FILTRUJĄCA SMOG 5 U
CZARNA
cena: 18,45 PLN

Opis produktu
Zastosowanie:
Półmaska antysmogowa służy do zabezpieczenia układu oddechowego przed wdychaniem uciążliwych pyłów oraz aerozoli ciekłych
związanych ze smogiem.
Dzięki zastosowaniu dodatkowych filtrów bocznych znacząco zmniejszone są opory oddechu dlatego półmaska idealnie nadaje się dla
biegaczy, rowerzystów itp. jak również do codziennego użytku w drodze do szkoły, biura, na zakupy.
Półmaski skuteczne są przy pyłach PM10, PM2,5, jak i submikronowych do max. 1000% przekroczenia norm jakości powietrza.
Półmaski wyposażone są w warstwę włókniny z węgla aktywnego dzięki czemu zatrzymują nieprzyjemne zapachy (węglowodory
aromatyczne) poniżej NDS.
Zalety:
Nowatorska konstrukcja półmaski i wyposażenie jej w zawory wydechowe zapewniają chłodniejsze powietrze pod czaszą podnosząc w
znacznym stopniu komfort jej użytkowania w porównaniu z półmaskami bez zaworu.
Półmaska wyposażona jest w dodatkowe dwa filtry zwiększające powierzchnię filtracji i zapewniające świeższe, chłodniejsze powietrze
pod czaszą.
Kompaktowy, anatomiczny kształt, przyjemny w dotyku i delikatny materiał.
Półmaska pokryta jest specjalną warstwą włókniny osłonowej, przez co wydłuża się jej żywotność.
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Służy:
Do ochrony dróg oddechowych użytkownika przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza występujących w postaci
cząstek stałych i/lub ciekłych tworzących aerozole (pyły, dymy, mgły) do 10 x NDS.
Czas użytkowania półmaski zależy od wielu czynników tj. budowa ciała, wiek, wzrost, poziom wysiłku fizycznego, wykonywana
czynność.
Przyjmuje się że produkt przydatny jest do użytku do momentu gdy opory oddechowe wynikające z zapchania pyłem są zbyt duże i
uniemożliwiają swobodne oddychanie.
Skład:
Czasza półmaski:
Igłowana włóknina poliestrowa
Włóknina polipropylenowa typu melt blown
Włóknina osłonowa
Dwa filtry boczne
Elementy dodatkowe:
Zawory wydechowe
Dwa filtry obniżające opory przepływu powietrza
Dwa zawory zwrotne zamontowane w filtrach
Zacisk nosowy dla doszczelnienia półmaski w obrębie nosa
Uszczelka nosowa z pianki polietylenowej
Zapinki taśm nagłowia do regulacji długości taśm nagłowia
Taśma nagłowia
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