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P301 - Máscara com válvula FFP3
Colecção: Máscaras Respiratórias FFP3
Gama: Máscaras Respiratórias
Materiais: poliestireno
Pacote Interior: 10
Cartão Exterior: 30

Informação do Produto
Protege contra a alta concentração de poeira, névoa com bases aquosa e
fumos. A P301 pode ser usada em concentrações de contaminantes até 20
vezes o LEP.

Máscaras Respiratórias FFP3
As  Máscaras  descartáveis  FFP2  protegem  contra  partículas  sólidas  e
líquidas  de  alta  toxicidade.  Percentagem mínima  de  filtração  de  99%.
Protege até 20 vezes o TLV (Factor de protecção atribuído para máscaras
FFP3) ou até 50 vezes a TLV (Factor de Protecção Nominal para máscaras
FFP3).  Exemplos  de  aplicações:  Lixamento  de  madeira  dura  (faia,
carvalho)/tratamento de madeira com produtos à base de cobre, cromo ou
arsénico/remoção de impacto de tinta/lixamento de cimento. A nossa marca
Biztex garante qualidade e desempenho excepcional em todas as nossas
máscaras descartáveis.

Máscaras Respiratórias
A marca Biztex™ garante uma qualidade excepcional e  desempenho em
toda a nossa gama completa de máscaras descartáveis. A extensa gama
Biztex oferece um elevado nível de protecção e salvaguarda do utilizador
contra  muitos  riscos no local de  trabalho,  incluindo produtos  químicos
líquidos,  electricidade  estática,  partículas  secas  e  contaminação
radioatciva.  A  gama  completa  Bixtez  inclui  máscaras  descartáveis  e
vestuário descartável.

Normas
EN149:2001+A1:2009 FFP3 (NR)

Características
CE-CAT III

Rebordo em torno da articulação da face para maior conforto do
utilizador

Espaço interno grande para ajudar o utilizador a respirar mais
facilmente

Válvula de exalação de alto desempenho para reduzir o calor e
proporcionar conforto quando usado em condições quentes e húmidas

Ideal para uso durante todo o dia

Caixa de retalho para melhor apresentação de vendas ao público

  
Gama

Branco -
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P301 - Máscara com válvula FFP3
Código de Mercadoria: 6307909311

Casa de Testes
BSI Group The Netherlands B.V.     (Organismo Notificado Nº.: 2797)
Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP
, Netherlands
Certificado nº: 714896

DIMENSõES / PESO DA CAIXA

Artigo Cor Comp Larg Alt Peso (Kg) Cubicagem (m3) EAN13 DUN14
P301WHR Branco 65.0 36.0 54.0 0.3100 0.1264 5036108160044 15036108635860


