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Adembescherming is dus noodzakelijk indien er gevaar bestaat 
voor het, via de ademhalingswegen, binnendringen van 
schadelijke stoffen in het lichaam. Deze stoffen kunnen zowel 
vast, vloeibaar als gasvormig zijn. Bescherming is ook nodig 
indien het zuurstofgehalte van de ons omringende lucht daalt 
beneden de 19%. In dit laatste geval zijn slechts de onafhankelijke 
adembeschermingsmiddelen bruikbaar. Dit zijn middelen waarbij 
de verse lucht via een slang of luchtfl es naar het masker
of de kap wordt gevoerd. Het gebruik van adembeschermings-
middelen tijdens het werk is voor de drager een forse extra 
belasting. Voordat men met bepaalde werkzaamheden begint, 
verdient het de aanbeveling eerst op zoek te gaan naar 
alternatieve middelen, voordat men besluit adembescherming in te 
zetten.

Als er op geen andere manier het inademen van bijvoorbeeld 
stof en/of gas kan worden voorkomen, moeten werknemers 
bij schadelijke hoeveelheden stof of gas/damp verplicht 
ademhalingsbescherming dragen. 

Ademhalingsbescherming kunnen we onderscheiden 
in afhankelijke adembescherming en onafhankelijke 
adembescherming.

Afhankelijke adembescherming

Bij afhankelijke adembescherming wordt de verontreiniging uit de 
lucht gefi lterd. Dit heet afhankelijk, omdat de gebruiker voor de 
lucht die hij inademt afhankelijk is van de omgevingslucht. Dit in 
tegenstelling tot onafhankelijke adembescherming, waarbij schone 
lucht wordt toegevoegd.

Er zijn verschillende soorten afhankelijke ademhalings-
bescherming. Ademhalingsbescherming bestaat uit een 
fi lter en een masker. 
Er zijn fi lters die stof tegenhouden, fi lters die gas/damp 
tegenhouden, of beter gezegd absorberen en er zijn fi lters die 
allebei tegenhouden: combinatiefi lters. Filters kunnen worden 
aangebracht in diverse maskers.

De keuze voor een masker is afhankelijk van het gewenste 
beschermingsniveau, maar ook van persoonlijke voorkeur. 
Maskers worden onderverdeeld in de volgende soorten:

• Onderhoudsvrije stofmaskers
• (Onderhoudsvrije) halfgelaatsmaskers
• Volgelaatsmaskers

onderhoudsvrije stofmaskers

Stofmaskers bedekken mond, neus en kin. Na gebruik worden 
onderhoudsvrije stofmaskers weggegooid en vervangen. Er zijn 
stofmaskers die gevouwen kunnen worden en er zijn stofmaskers 
die voorgevormd zijn, de zogenaamde ‘Cup’ modellen. Een 
stofmasker kan ook uitgerust zijn met een uitademventiel. Een 
uitademventiel bij een stofmasker heeft meerdere comfort 
verhogende functies: uitademweerstand verkleinen, CO2 gehalte 
verkleinen binnenin het masker en temperatuur en vochtigheid 
verminderen binnenin het masker.
 

Stofmaskers beschermen uitsluitend tegen vaste deeltjes, vezels, 
micro-organismen, nevels en aërosolen, dus niet tegen dampen 
van bijvoorbeeld verf. Er zijn drie stofbeschermingsklassen die 
worden aangegeven met de zogenaamde FFP (Filtering Facepiece 
Particles)-codering (FFP1, FFP2 en FFP3). De inwaartse lekkage 
bepaalt de beschermingsgraad die het stofmasker kan bieden.

Veel werknemers worden op de werkplek blootgesteld aan verontreinigde lucht, hierdoor dienen er mogelijk 
maatregelen te worden getroffen. Als het nodig is de ademhalingswegen te beschermen, dient men eerst de 
risico’s goed te defi niëren. Verontreinigingen kunnen in verschillende verschijningsvormen optreden: stofdeeltjes, 
rook, nevel, gassen en dampen. ook combinaties van verontreinigingen zijn mogelijk en er kan sprake zijn van 
zuurstofverdringing.

 ADEMHALINGSBESCHERMING

Het merendeel van de artikelen in de catalogus  
zijn op voorraad. Echter staan er ook enkele bestel
artikelen in. Deze hebben een langere levertijd en 
worden aangeduid met een *.
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Adembescherming is dus noodzakelijk indien er gevaar bestaat 
voor het, via de ademhalingswegen, binnendringen van 
schadelijke stoffen in het lichaam. Deze stoffen kunnen zowel 
vast, vloeibaar als gasvormig zijn. Bescherming is ook nodig 
indien het zuurstofgehalte van de ons omringende lucht daalt 
beneden de 19%. In dit laatste geval zijn slechts de onafhankelijke 
adembeschermingsmiddelen bruikbaar. Dit zijn middelen waarbij 
de verse lucht via een slang of luchtfl es naar het masker
of de kap wordt gevoerd. Het gebruik van adembeschermings-
middelen tijdens het werk is voor de drager een forse extra 
belasting. Voordat men met bepaalde werkzaamheden begint, 
verdient het de aanbeveling eerst op zoek te gaan naar 
alternatieve middelen, voordat men besluit adembescherming in te 
zetten.

Als er op geen andere manier het inademen van bijvoorbeeld 
stof en/of gas kan worden voorkomen, moeten werknemers 
bij schadelijke hoeveelheden stof of gas/damp verplicht 
ademhalingsbescherming dragen. 

Ademhalingsbescherming kunnen we onderscheiden 
in afhankelijke adembescherming en onafhankelijke 
adembescherming.

Afhankelijke adembescherming

Bij afhankelijke adembescherming wordt de verontreiniging uit de 
lucht gefi lterd. Dit heet afhankelijk, omdat de gebruiker voor de 
lucht die hij inademt afhankelijk is van de omgevingslucht. Dit in 
tegenstelling tot onafhankelijke adembescherming, waarbij schone 
lucht wordt toegevoegd.

Er zijn verschillende soorten afhankelijke ademhalings-
bescherming. Ademhalingsbescherming bestaat uit een 
fi lter en een masker. 
Er zijn fi lters die stof tegenhouden, fi lters die gas/damp 
tegenhouden, of beter gezegd absorberen en er zijn fi lters die 
allebei tegenhouden: combinatiefi lters. Filters kunnen worden 
aangebracht in diverse maskers.

De keuze voor een masker is afhankelijk van het gewenste 
beschermingsniveau, maar ook van persoonlijke voorkeur. 
Maskers worden onderverdeeld in de volgende soorten:

• Onderhoudsvrije stofmaskers
• (Onderhoudsvrije) halfgelaatsmaskers
• Volgelaatsmaskers

onderhoudsvrije stofmaskers

Stofmaskers bedekken mond, neus en kin. Na gebruik worden 
onderhoudsvrije stofmaskers weggegooid en vervangen. Er zijn 
stofmaskers die gevouwen kunnen worden en er zijn stofmaskers 
die voorgevormd zijn, de zogenaamde ‘Cup’ modellen. Een 
stofmasker kan ook uitgerust zijn met een uitademventiel. Een 
uitademventiel bij een stofmasker heeft meerdere comfort 
verhogende functies: uitademweerstand verkleinen, CO2 gehalte 
verkleinen binnenin het masker en temperatuur en vochtigheid 
verminderen binnenin het masker.
 

Stofmaskers beschermen uitsluitend tegen vaste deeltjes, vezels, 
micro-organismen, nevels en aërosolen, dus niet tegen dampen 
van bijvoorbeeld verf. Er zijn drie stofbeschermingsklassen die 
worden aangegeven met de zogenaamde FFP (Filtering Facepiece 
Particles)-codering (FFP1, FFP2 en FFP3). De inwaartse lekkage 
bepaalt de beschermingsgraad die het stofmasker kan bieden.

Veel werknemers worden op de werkplek blootgesteld aan verontreinigde lucht, hierdoor dienen er mogelijk 
maatregelen te worden getroffen. Als het nodig is de ademhalingswegen te beschermen, dient men eerst de 
risico’s goed te defi niëren. Verontreinigingen kunnen in verschillende verschijningsvormen optreden: stofdeeltjes, 
rook, nevel, gassen en dampen. ook combinaties van verontreinigingen zijn mogelijk en er kan sprake zijn van 
zuurstofverdringing.

ADEMHALINGSBESCHERMING 
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ffP1  Lichte bescherming tegen stofdeeltjes van inerte 
materialen. Maximaal aanvaarde concentratie van 
verontreinigende stoffen: 4x de grenswaarde

ffP2   Optimale bescherming tegen stofdeeltjes van schadelijke 
stoffen. Maximaal aanvaarde concentratie van 
verontreinigende stoffen: 10x de grenswaarde

ffP3   Maximale bescherming tegen stofdeeltjes van giftige tot 
zeer giftige stoffen. Maximaal aanvaarde concentratie 
van verontreinigende stoffen: 50x de grenswaarde

Wat is de grenswaarde?

Om te kunnen bepalen welke soort ademhalingsbescherming 
nodig is, moet u de schadelijkheid van de stof, het gas of de 
damp weten en weten hoeveel ervan vrijkomt. Een maat voor 
schadelijkheid is de grenswaarde, de maximaal aanvaarde 
concentratie van een stof in de lucht op de werkplek. Een 
aantal grenswaarden is door de overheid vastgesteld, dit zijn 
de publieke, wettelijke grenswaarden. Indien men onder deze 
grenswaarde blijft, is ademhalingsbescherming niet nodig, tenzij 
anders wordt voorgeschreven.

Grenswaarden worden uitgedrukt in:
• ppm (parts per million = aantal deeltjes verontreiniging per 

miljoen deeltjes lucht)
• mg/m3 (milligrammen per kubieke meter)
• v/m3 (vezels per kubieke meter)

Om het verschil aan te geven tussen de concentratie van 
schadelijke stoffen binnen en buiten het fi ltermasker wordt 
de nominale protectiefactor (NPF) gebruikt. De nominale 
protectiefactor (NPF) geeft de verhouding aan tussen de 
concentratie buiten het masker en de concentratie in het masker. 
Een hoge NPF biedt een hoge graad van bescherming.
Voor het bepalen van de protectiegraad van een 
adembeschermingsmiddel moet men de NPF van het 
adembeschermingsmiddel en de concentratie schadelijke stoffen in 
de omgeving weten.

Als men de grenswaarde vermenigvuldigt met de NPF van het 
product kent men de maximale concentratie waaronder men veilig 
kan werken met een bepaald middel. Indien men de concentratie 
op de werkplek reeds kent, kan men ook deze concentratie delen 
door de grenswaarde om de minimaal vereiste NPF te kennen.

Extra coderingen bij (stof)maskers

De codering van een stofmasker heeft diverse extra aanduidingen. 
Als eerst een aanduiding waaruit blijkt of het masker herbruikbaar 
is, of niet. R staat voor ‘Re-usable particle fi ltering half-mask’ 
(herbruikbaar) en NR staat voor ‘Non Re-usable particle fi ltering 
half-mask’ (niet herbruikbaar). (Stof)maskers met de codering R 
kunnen meerdere keren gebruikt worden en (stof) maskers met de 
codering NR zijn uitsluitend te gebruiken gedurende 1 shift.

Als tweede hebben maskers die de Dolomiettest (duurzaamheidtest 
van het fi lter) hebben ondergaan een codering D. Deze test geeft 
aan dat het fi lter niet te snel ‘dichtslaat’ (verstopt). Een dergelijk 
masker mag meerdere keren worden gebruikt binnen een 8-urige 
werkdag.

Als laatste kunnen stofmaskers die ook een uitademventiel hebben 
vaak de codering V (valve) meekrijgen.

(onderhoudsvrije) halfgelaatsmaskers

Bij halgelaatsmaskers is er een onderscheid te maken in 
onderhoudsvrije halfgelaatsmaskers en niet onderhoudsvrije 
halfgelaatsmaskers.

onderhoudsvrije 
halfgelaatsmaskers

Deze kant-en-klare maskers zijn geschikt 
om te gebruiken voor een doeltreffende 
bescherming tegen gassen, dampen en 
stofdeeltjes. De maskers hebben een 
universele pasvorm en zijn voorzien van 
fi lters die niet vervangen kunnen worden. 
Ze zijn ontworpen voor effectieve en 

comfortabele bescherming tegen een combinatie van gassen, 
dampen en stofdeeltjes. Ze zijn te gebruiken tot ze beschadigd 
zijn, de gasfi lters verzadigd raken of de stoffi lters verstopt raken.

Niet onderhoudsvrije 
halfgelaatsmaskers

Deze maskers bedekken mond, neus 
en kin. Ze worden uitgevoerd als 
enkel- en dubbelpatroon maskers. 
Maskers met twee fi lters hebben een 
betere verdeling van het gewicht en een 
lagere ademhalingsweerstand, wat het 
draagcomfort positief beïnvloedt. Filters 

zwaarder dan 300 gram mogen niet op een halfgelaatsmasker 
gedragen worden en zijn dus verplicht op een volgelaatsmasker te 
dragen. Er zijn twee typen, namelijk een masker met een bajonet 
aansluiting en een masker met DIN-genormaliseerde schroeffi lterbus 
(EN 148-1 norm).  

Volgelaatsmaskers

Deze maskers bedekken het hele gelaat, 
d.w.z. mond, neus, kin en gezicht en bieden 
dus een betere integrale bescherming 
van het gelaat in vergelijking met een 
halfgelaatsmasker. Dit masker biedt 
bovendien bescherming van de ogen, en 
heeft door de constructie de beste afsluiting 
op het gezicht. Alle mogelijke fi lters kunnen 

dan ook met een volgelaatsmasker worden gecombineerd. Een 
spraakmembraan bevordert de goede verstaanbaarheid van de 
drager.

Volgelaatsmaskers zijn er in drie klassen:
klasse 1 licht werk, spuitwerkzaamheden
klasse 2  algemeen gebruik, robuuster masker t.b.v. 

industrieel gebruik
klasse 3 zware omstandigheden, bijvoorbeeld brandweer

Zowel half- en volgelaatsmaskers worden gebruikt met klasse 
1 of 2 fi lters, deze fi lters kunnen voorzien zijn van een bajonet 
aansluiting of 40 mm DIN schroefdraad aansluiting EN 148-1.

filters t.b.v. half- en volgelaatsmaskers

Ademhalingsbeschermingsmiddelen kunnen zijn voorzien van 
een stoffi lter, een gasfi lter of een combinatie van een stof- en een 
gasfi lter.

Stoffi lters
Behalve stofmaskers waarbij het hele 
masker uit fi ltermateriaal bestaat, zijn er 
ook verwisselbare stoffi lters. Een stoffi lter 
patroon of inlegfi lter, welke in combinatie 
met een halfgelaatsmasker, volgelaatsmasker 
of aanblaasunit wordt gebruikt, wordt 
aangeduid met de kleurcodering wit en 
de letter P(artikel) 1, 2 of 3. Deze worden 
alleen als verwisselbaar fi lter in maskers 

gebruikt. De gebruiker kan dus, afhankelijk van het type stof, zelf 
kiezen welk type fi lter hij in het masker aan wil brengen.

Gas- en dampfi lters
Een gas en/of damp kan worden 
afgevangen met een gas- en dampfi lter. Een 
gas- en dampfi lter beschermt niet gelijktijdig 
ook tegen stofdeeltjes, tenzij de gasfi lter is 
gecombineerd met een deeltjesfi lter. Er zijn 
verschillende soorten gas- en dampfi lters. 
Deze zijn afgestemd op een bepaald type 
gas waar tegen ze bescherming bieden. Het 
type gas- en dampfi lter kunt u herkennen aan 

de letter- en de kleurcode 
(zie tabel hieronder).

type kleur-
markering toepassing

A Bruin
Organische gassen en dampen met een 
kookpunt hoger dan 65°C

B Grijs
Anorganische gassen en dampen 
(met uitzondering van koolmonoxide)

E Geel
Zwaveldioxide en andere zure gassen en 
dampen

K Groen Ammoniak en organische ammoniaverbindingen

AX Bruin
Organische gassen en dampen met een 
kookpunt lager dan 65°C 

NO-P3 Blauw/wit Stikstofoxiden

Hg-P3 Rood/wit Kwikzilverdampen en deeltjes

CO Zwart Koolmonoxide

Reactor P3 Oranje/wit Radioactief jodium en deeltjes

SX Violet Specifi eke gassen en dampen

De gasfi lters type A, B, E en K zijn verkrijgbaar in drie 
verschillende capaciteiten, namelijk:

filterklasse Maximale concentratie van 
schadelijk gas in de lucht

1 (lage capaciteit) 1.000 ppm (0,1%)

2 (gemiddelde capaciteit) 5.000 ppm (0,5%)

3 (hoge capaciteit) 10.000 ppm (1%)

De gasfi lterklasse is steeds terug te vinden na de letter(s) in de 
fi lteromschrijving, bijvoorbeeld B2, A1, ABEK2.

Combinatiefi lters
De verschillende soorten gas- en 
deeltjesfi lters kunnen gecombineerd worden 
gebruikt, door het samenvoegen van twee 
verwisselbare fi lters of gecombineerd een 
onderdeel vormen van het masker. Indien 
combinatiefi lters worden gebruikt, neemt 
meestal de beschermingstijd af. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor het zogenoemde ABEK-
fi lter dat is samengesteld uit een A-, een B-, 

een E- en een K-fi lter. Combinatiefi lters bevatten alle kleuren van 
de aanwezige aparte fi lters. Deze mogen nooit in wisselende 
werkomgevingen worden gebruikt en niet hergebruikt worden in 
verband met gevaar voor  mogelijke chemische reacties.

 ADEMHALINGSBESCHERMING
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filters t.b.v. half- en volgelaatsmaskers

Ademhalingsbeschermingsmiddelen kunnen zijn voorzien van 
een stoffi lter, een gasfi lter of een combinatie van een stof- en een 
gasfi lter.

Stoffi lters
Behalve stofmaskers waarbij het hele 
masker uit fi ltermateriaal bestaat, zijn er 
ook verwisselbare stoffi lters. Een stoffi lter 
patroon of inlegfi lter, welke in combinatie 
met een halfgelaatsmasker, volgelaatsmasker 
of aanblaasunit wordt gebruikt, wordt 
aangeduid met de kleurcodering wit en 
de letter P(artikel) 1, 2 of 3. Deze worden 
alleen als verwisselbaar fi lter in maskers 

gebruikt. De gebruiker kan dus, afhankelijk van het type stof, zelf 
kiezen welk type fi lter hij in het masker aan wil brengen.

Gas- en dampfi lters
Een gas en/of damp kan worden 
afgevangen met een gas- en dampfi lter. Een 
gas- en dampfi lter beschermt niet gelijktijdig 
ook tegen stofdeeltjes, tenzij de gasfi lter is 
gecombineerd met een deeltjesfi lter. Er zijn 
verschillende soorten gas- en dampfi lters. 
Deze zijn afgestemd op een bepaald type 
gas waar tegen ze bescherming bieden. Het 
type gas- en dampfi lter kunt u herkennen aan 

de letter- en de kleurcode 
(zie tabel hieronder).

type kleur-
markering toepassing

A Bruin
Organische gassen en dampen met een 
kookpunt hoger dan 65°C

B Grijs
Anorganische gassen en dampen 
(met uitzondering van koolmonoxide)

E Geel
Zwaveldioxide en andere zure gassen en 
dampen

K Groen Ammoniak en organische ammoniaverbindingen

AX Bruin
Organische gassen en dampen met een 
kookpunt lager dan 65°C 

NO-P3 Blauw/wit Stikstofoxiden

Hg-P3 Rood/wit Kwikzilverdampen en deeltjes

CO Zwart Koolmonoxide

Reactor P3 Oranje/wit Radioactief jodium en deeltjes

SX Violet Specifi eke gassen en dampen

De gasfi lters type A, B, E en K zijn verkrijgbaar in drie 
verschillende capaciteiten, namelijk:

filterklasse Maximale concentratie van 
schadelijk gas in de lucht

1 (lage capaciteit) 1.000 ppm (0,1%)

2 (gemiddelde capaciteit) 5.000 ppm (0,5%)

3 (hoge capaciteit) 10.000 ppm (1%)

De gasfi lterklasse is steeds terug te vinden na de letter(s) in de 
fi lteromschrijving, bijvoorbeeld B2, A1, ABEK2.

Combinatiefi lters
De verschillende soorten gas- en 
deeltjesfi lters kunnen gecombineerd worden 
gebruikt, door het samenvoegen van twee 
verwisselbare fi lters of gecombineerd een 
onderdeel vormen van het masker. Indien 
combinatiefi lters worden gebruikt, neemt 
meestal de beschermingstijd af. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor het zogenoemde ABEK-
fi lter dat is samengesteld uit een A-, een B-, 

een E- en een K-fi lter. Combinatiefi lters bevatten alle kleuren van 
de aanwezige aparte fi lters. Deze mogen nooit in wisselende 
werkomgevingen worden gebruikt en niet hergebruikt worden in 
verband met gevaar voor  mogelijke chemische reacties.

ADEMHALINGSBESCHERMING 
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filter keuzetabel

De fi lteraanbevelingen in deze tabel zijn gebaseerd op pure stoffen. Er moet rekening gehouden worden met onzuiverheden bij het 
werken met mengsels, nevenproducten of afvalproducten. Voor meer informatie over stoffen die niet in deze lijst vermeld staan kunt 
u contact opnemen met afdeling Verkoop.

 ADEMHALINGSBESCHERMING
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onafhankelijke 
adembescherming

Naast afhankelijke adembescherming 
bestaat er ook onafhankelijke 
adembescherming. Bij onafhankelijke 
adembescherming wordt schone lucht 
toegevoerd, bijvoorbeeld uit cilinders 
(ademlucht) of met slangen van buiten 
(slangentoestel). Onafhankelijke 

adembescherming kan een hogere beschermingsfactor halen, 
omdat de bescherming niet afhankelijk is van fi lters en de 
verontreinigde omgevingslucht. Bij het werken met ademlucht 
wordt schone lucht uit kunststofcilinders via een mondstuk door de 
gebruiker ingeademd. Nadeel hiervan is dat het gewicht van de 
fl essen het werk ook fysiek wat zwaarder maakt. De schone lucht 
kan ook van buiten (de verontreinigde ruimte) worden gehaald. 
De werknemers ademen dan via een gelaatsstuk en een slang 
schone lucht in. Deze lucht wordt onder lichte overdruk van buiten 
gepompt.

Wanneer men dus gaat werken in een ruimte waar optimale 
ventilatie niet mogelijk is en de kans op het vrijkomen van 
gevaarlijke dampen of gassen tot de mogelijkheden behoort, is het 
dragen van onafhankelijke adembescherming verplicht. Deze dient 
te bestaan uit adembeschermingsmiddelen die niet afhankelijk zijn 
van de omgevingslucht in de ruimte. Deze middelen worden
bijvoorbeeld gebruikt bij het werken in riolering, tanks, bij de 
brandweer en reddingsteams.

Vluchtmaskers- en apparaten

Als er zich een situaties voordoet waarbij men zich in veiligheid 
moet brengen is het veelal verplicht om een vluchtmasker binnen 
handbereik te hebben. Vluchtmaskers- en apparaten bestaan 
zowel in een afhankelijke (met fi lter) als onafhankelijke (met 
ademluchtcilinder) of gesloten (zuurstof) kringloopversies. 
Deze apparaten zijn alleen geschikt als vluchtapparaten, en 
mogen dus niet worden gebruikt voor iets anders dan zichzelf 
in veiligheid brengen.

Normeringen

Alle persoonlijke beschermingsmiddelen uit de hoofdgroep 
ademhalingsbescherming zijn CE-gekeurd volgens de voor de 
toepassing geldende Europese EN-normen. Hieronder vindt u een 
overzicht van de belangrijkste normeringen:

 EN 1146:2005
 Onafhankelijke ademluchttoestellen met een kap 
voor vluchtdoeleinden

EN 12021:2014 Ademgas voor ademhalingstoestellen

EN 12941:1998 + A2:2008
Aangedreven fi lters gecombineerd met een 
helm of een kap

EN 12942:1998 + A2:2008
Aangedreven fi lters gecombineerd met 
volgelaatmastkers, halfgelaatmaskers of 
kwartgelaatmaskers

EN 136:1998 + C2:2007 Volgelaatsmaskers

EN 137:2006
Onafhankelijk ademluchttoestel met een 
volgelaatsmasker

EN 13794:2002
Onafhankelijke kringloopademhalingstoestellen 
voor vluchtdoeleinden

EN 138:1995
Zelfaanzuigende ademhalingsbeschermings-
middelen voor gebruik met volgelaatmaskers, 
halfmaskers of een mondstukgarnituur

EN 140:1998 Halfgelaatsmaskers en kwartmaskers

EN 143:2000 Deeltjesfi lters

EN 14387:2004 + A1:2008 Gas- en combinatiefi lters

EN 14593-1:2005
Slangentoestel voorzien van een ademhalings-
automaat - Deel 1: Toestel met een volgelaat-
masker

EN 14594:2005
Slangentoestel geschikt voor continu stromende 
samengeperste ademlucht 

EN 148-1:1999
Schroefdraad voor gelaatstukken - 
Deel 1: Standaardschroefdraadverbinding

EN 148-2:1999
Schroefdraad voor gelaatstukken - 
Deel 2: Centrale schroefkoppeling

EN 148-3:1999
Schroefdraad voor gelaatstukken - 
Deel 3: Schroefkoppeling M 45 3

EN 149:2001 + A1:2009
Filtrerende halfmaskers (stofmaskers) ter 
bescherming tegen deeltjes

EN 1827:1999 + A1:2009
Halfmaskers zonder inademventiel en met 
deelbare fi lters ter bescherming tegen gas of 
gas en deeltjes of tegen alleen deeltjes

EN 402:2003

Door de longen aangestuurde onafhankelij-
ke persluchtademhalingstoestellen met een 
volgelaatmasker of mondstukgarnituur voor 
vluchtdoeleinden

EN 403:2004
Filtrerende toestellen met kap voor
vluchtdoeleinden bij brand

EN 405:2002 + A1:2009
Filtrerend halfmasker ter bescherming tegen 
gassen of gassen en stof

EN 529:2005
Aanbevelingen voor keuze, gebruik, verzorging 
en onderhoud

In deze catalogus vindt u slechts een selectie uit het assortiment ademhalingsbescherming. 
Mocht u een bepaald product niet kunnen vinden in de catalogus, neemt u dan contact op met 
afdeling Verkoop om tot de juiste keuze te komen. 

Het merendeel van de artikelen in de catalogus 

zijn op voorraad. Echter staan er ook enkele bestel

artikelen in. Deze hebben een langere levertijd en 

worden aangeduid met een *.

 ADEMHALINGSBESCHERMING
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3M 8710 stofmasker ffP1 NR D

Art.nr.: 4.98.710.00
• Cupvormig model
• Traditionele bolle vorm, met neusklem en dubbele banden
• Comfortabel, lichtgewicht, uit het gezicht
• Duurzame, indeukbestendige binnenkant
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 4x de grenswaarde

3M 8312 stofmasker ffP1 NR D  
met uitademventiel

Art.nr.: 4.98.312.00
• Cupvormig model
• 3M Cool Flow ventiel, vermindert hitte en vochtopbouw voor 

een comfortabelere bescherming, zelfs in warme en vochtige 
omstandigheden

• Gevlochten hoofdbanden
• M-neusklem, de neusklem is snel en gemakkelijk rond de neus te vormen 

voor groter draaggemak
• Extra duurzame constructie van buitenschaal
• Het 3M geavanceerde Electret filtermateriaal zorgt ervoor dat dragers 

gemakkelijk door het masker kunnen ademen voor een comfortabele 
bescherming

• De superzachte kussenvoering zorgt voor een prettig gevoel
• Dankzij de flexibele textuurrand past hij comfortabel en goed
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 4x de grenswaarde

3M 8310 stofmasker ffP1 NR D

Art.nr.: 4.98.310.00
• Cupvormig model
• Gevlochten hoofdbanden
• M-neusklem, de neusklem is snel en gemakkelijk rond de neus te vormen 

voor groter draaggemak
• Extra duurzame constructie van buitenschaal
• Het 3M geavanceerde Electret filtermateriaal zorgt ervoor dat dragers 

gemakkelijk door het masker kunnen ademen voor een comfortabele 
bescherming

• De superzachte kussenvoering zorgt voor een prettig gevoel
• Dankzij de flexibele textuurrand past hij comfortabel en goed
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 4x de grenswaarde

M-Safe 6100 stofmasker ffP1 NR D

Art.nr.: 4.05.610.00
• Cupvormig model
• Makkelijk te vormen neusbeugel
• Comfortabel te dragen
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 4x de grenswaarde
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3M 8812 stofmasker ffP1 NR D  
met uitademventiel

Art.nr.: 4.98.812.00
• Cupvormig model
• 3M Cool Flow ventiel, vermindert hitte en vochtopbouw voor een  

comfortabelere bescherming, zelfs in warme en vochtige 
omstandigheden

• Traditionele bolle vorm, met neusklem en dubbele banden
• Duurzame, indeukbestendige binnenkant
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 4x de grenswaarde

3M 9913 stofmasker ffP1 NR D

Art.nr.: 4.99.913.00
• Cupvormig model
• Beschermt uw luchtwegen op effectieve, comfortabele en hygiënische 

wijze tegen stof, nevel en vervelende concentraties organische dampen
• Robuust cupontwerp, past op de meeste gezichten
• 3M geavanceerd Electret Filter, effectieve filtratie gecombineerd met 

lage ademweerstand
• Carbonlaag biedt bescherming tegen vervelende concentraties 

organische dampen (onder grenswaarde)
• Kleur: grijs
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 4x de grenswaarde

3M 9914 stofmasker ffP1 NR D  
met uitademventiel

Art.nr.: 4.99.914.00
• Cupvormig model
• Beschermt uw luchtwegen op effectieve, comfortabele en hygiënische 

wijze tegen stof, nevel en vervelende concentraties organische dampen
• 3M Cool Flow ventiel, vermindert hitte en vochtopbouw voor 

een comfortabelere bescherming, zelfs in warme en vochtige 
omstandigheden

• Robuust cupontwerp, past op de meeste gezichten
• 3M geavanceerd Electret Filter, effectieve filtratie gecombineerd met 

lage ademweerstand
• Carbonlaag biedt bescherming tegen vervelende concentraties 

organische dampen (onder grenswaarde)
• Kleur: grijs
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 4x de grenswaarde

3M Aura 9310+ stofmasker ffP1 NR D

Art.nr.: 4.99.310.00
• Opvouwbaar en daardoor makkelijk op te bergen
• Filtertechnologie voor lage ademweerstand, geeft effectieve 

filterbescherming en tevens lagere ademweerstand en verbeterd 
ademgemak en comfort

• Gevormd neuspaneel vormt zich goed naar contouren van ogen en 
neus, geeft een goed gezichtsveld en verbetert compatibiliteit met 
oogbescherming

• Innovatieve kinband zorgt er voor dat het masker makkelijk opgezet en 
op het gezicht afgesteld kan worden

• Bovenpaneel met reliëf
• Hoofdbanden houden het masker stevig op zijn plaats en geven een 

goede, comfortabele afdichting
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 4x de grenswaarde
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Moldex Smart 238501 stofmasker 
ffP1 NR D met uitademventiel

Art.nr.: 4.82.385.00*
• Cupvormig model
• FFP Masker met comfortabele neusafdichting
• Uitademventiel vermindert warmte en condens in masker
• Sterke en duurzame DuraMesh structuur, houdt het masker vormvast
• ActivForm: geen neusbeugel nodig
• Rondom lopende draagband met clipsluiting voor snel, simpel en veilig 

op- en afzetten
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 4x de grenswaarde

Moldex Smart 238001 stofmasker  
ffP1 NR D

Art.nr.: 4.82.380.00*
• Cupvormig model
• FFP Masker met comfortabele neusafdichting
• Sterke en duurzame DuraMesh structuur, houdt het masker vormvast
• ActivForm: geen neusbeugel nodig
• Rondom lopende draagband met clipsluiting voor snel, simpel en veilig 

op- en afzetten 
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 4x de grenswaarde

3M Aura 9312+ stofmasker ffP1 NR D 
met uitademventiel

Art.nr.: 4.99.312.00
• Opvouwbaar en daardoor makkelijk op te bergen
• 3M Cool Flow ventiel, vermindert hitte en vochtopbouw voor 

een comfortabelere bescherming, zelfs in warme en vochtige 
omstandigheden

• Filtertechnologie voor lage ademweerstand, geeft effectieve 
filterbescherming en tevens lagere ademweerstand en verbeterd 
ademgemak en comfort

• Gevormd neuspaneel vormt zich goed naar contouren van ogen en 
neus, geeft een goed gezichtsveld en verbetert compatibiliteit met 
oogbescherming

• Innovatieve kinband zorgt er voor dat het masker makkelijk opgezet en 
op het gezicht afgesteld kan worden

• Bovenpaneel met reliëf
• Hoofdbanden houden het masker stevig op zijn plaats en geven een 

goede, comfortabele afdichting
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 4x de grenswaarde
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MSA Affinity 2111 stofmasker  
ffP1 NR D met uitademventiel

Art.nr.: 4.05.271.00
• Opvouwbaar en daardoor makkelijk op te bergen
• Uitademventiel voor een koeler en prettig zittend masker
• Dun en licht materiaal voor comfortabele pasvorm
• Voorgevormde neusklem past zich makkelijk aan de gezichtscontouren 

aan
• Kleurcodering voor betere en snelle identificatie van het type gelaatsstuk
• Elastische hoofdband past zich perfect aan verschillende gezichtsvormen 

aan
• Gelaatsafdichting aan binnenzijde voor een betere pasvorm
• Hygiënische verpakking in zakformaat
• Kleur: wit/groen
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 4x de grenswaarde

Moldex Classic 236515 stofmasker 
ffP1 NR D met uitademventiel

Art.nr.: 4.82.365.00
• Cupvormig model
• Duurzaam FFP masker met bewezen vorm
• Het uitademventiel vermindert warmte en condens in het masker
• De sterke en duurzame DuraMesh structuur, houdt het masker vormvast
• Geen neusbeugel nodig door ActivForm
• Rondom lopende draagband voor snel, simpel en veilig op- en afzetten
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 4x de grenswaarde

Moldex Classic 236015 stofmasker 
ffP1 NR D

Art.nr.: 4.82.360.00
• Cupvormig model
• Duurzaam FFP masker met bewezen vorm
• De sterke en duurzame DuraMesh structuur, houdt het masker vormvast
• Geen neusbeugel nodig door ActivForm
• Rondom lopende draagband voor snel, simpel en veilig op- en afzetten
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 4x de grenswaarde
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3M 8810 stofmasker ffP2 NR D

Art.nr.: 4.98.810.00
• Cupvormig model
• Traditionele bolle vorm, met neusklem en dubbele banden
• Comfortabel en lichtgewicht
• Duurzame, indeukbestendige schaal
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

M-Safe 4210 stofmasker ffP2 NR D 
met uitademventiel

Art.nr.: 4.05.421.00
• Opvouwbaar en daardoor makkelijk op te bergen
• Uitademventiel
• Makkelijk te vormen neusbeugel
• Comfortabel om te dragen
• Per stuk verpakt
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

M-Safe 6210 stofmasker ffP2 NR D 
met uitademventiel

Art.nr.: 4.05.621.00
• Cupvormig model
• Uitademventiel
• Makkelijk te vormen neusbeugel
• Comfortabel om te dragen
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde 

6210, blisterverpakking 
à 3 stuks

Art.nr.: 4.05.621.10

M-Safe 6200 stofmasker ffP2 NR D

Art.nr.: 4.05.620.00
• Cupvormig model
• Makkelijk te vormen neusbeugel
• Comfortabel te dragen
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde
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3M 8825+ stofmasker ffP2 R D  
met uitademventiel

Art.nr.: 4.98.825.00
• Cupvormig herbruikbaar model
• Dit masker kan tijdens meer dan één shift worden gebruikt
• 3M Cool Flow ventiel vermindert de opbouw van warmte in het masker 

om werknemers een comfortabele bescherming te geven, zelfs in 
vochtige omstandigheden en in hitte

• Flexibele afdichting voor een gepersonaliseerde pasvorm bij 
verschillende gelaatsvormen en maten

• Innovatief gebogen ontwerp, speciaal ontwikkeld voor een betere 
afsluiting rond de neus

• Verstelbare hoofdbanden
• 4-punts verstelbare gevlochten hoofdbanden
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

3M 8322 stofmasker ffP2 NR D  
met uitademventiel

Art.nr.: 4.98.322.00
• Cupvormig model
• 3M Cool Flow ventiel, vermindert hitte en vochtopbouw voor 

een comfortabelere bescherming, zelfs in warme en vochtige 
omstandigheden

• Gevlochten hoofdbanden
• M-neusklem is snel en gemakkelijk rond de neus te vormen voor groter 

draaggemak
• Het 3M Electret filtermateriaal zorgt ervoor dat dragers gemakkelijk 

door het masker kunnen ademen voor een comfortabele bescherming
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

3M 8320 stofmasker ffP2 NR D

Art.nr.: 4.98.320.00
• Cupvormig model
• Gevlochten hoofdbanden
• M-neusklem is snel en gemakkelijk rond de neus te vormen voor groter 

draaggemak
• Extra duurzame constructie van buitenschaal
• Het 3M Electret filtermateriaal zorgt ervoor dat dragers gemakkelijk 

door het masker kunnen ademen voor een comfortabele bescherming
• De superzachte kussenvoering zorgt voor een prettig gevoel
• Dankzij de flexibele textuurrand past hij comfortabel en goed
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

3M 8822 stofmasker ffP2 NR D  
met uitademventiel

Art.nr.: 4.98.822.00
• Cupvormig model
• 3M Cool Flow ventiel, vermindert hitte en vochtopbouw voor een  

comfortabelere bescherming, zelfs in warme en vochtige 
omstandigheden

• Traditionele bolle vorm, met neusklem en dubbele banden
• Duurzame, indeukbestendige schaal
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde 

8822S, kleinverpakking à 5 stuks
Art.nr.: 4.79.003.00
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3M Aura 9322+ stofmasker ffP2 NR D 
met uitademventiel

Art.nr.: 4.99.322.00
• Opvouwbaar, makkelijk op te bergen
• 3M Cool Flow ventiel, vermindert hitte en vochtopbouw voor een 

comfortabelere bescherming
• Gevormd neuspaneel, gebogen ontwerp met laag profiel 
• Innovatieve kinband, hierdoor kan het masker makkelijk opgezet worden
• Bovenpaneel met reliëf, minimaliseert de stroom van warme, vochtige, 

uitgeademde lucht 
• Hoofdbanden houden het masker stevig op zijn plaats
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

9322+S, kleinverpakking à 5 stuks
Art.nr.: 4.79.007.00

3M Aura 9320+ stofmasker ffP2 NR D

Art.nr.: 4.99.320.00
• Opvouwbaar, makkelijk op te bergen
• Filtertechnologie voor lage ademweerstand, geeft effectieve 

filterbescherming en tevens lagere weerstand voor ademhaling
• Ingenieus ontwerp met drie panelen, past daardoor op veel 

verschillende gezichten
• Gevormd neuspaneel, gebogen ontwerp met laag profiel en vormt zich 

goed naar contouren van ogen en neus
• Innovatieve kinband, hierdoor kan het masker makkelijk opgezet en op 

het gezicht afgesteld worden
• Bovenpaneel met reliëf, minimaliseert de stroom van warme, vochtige, 

uitgeademde lucht door het bovenpaneel
• Hoofdbanden houden het masker stevig op zijn plaats en geven een 

goede, comfortabele afdichting
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

3M 9928 stofmasker ffP2 R D  
met uitademventiel

Art.nr.: 4.99.928.00
• Robuust schelp- en cupdesign: brandvertragend buitenoppervlak 

vermindert het effect van lasspatten
• Dit masker kan tijdens meer dan één shift worden gebruikt
•  Zachte binnenring voor gezichtsafdichting
• Speciaal ontworpen voor lastoepassingen om bescherming te bieden tegen 

ozon- en lasdampen, en om verlichting te bieden voor hinderlijke geuren
• 3M Cool Flow ventiel vermindert de opbouw van warmte in het masker 

om werknemers een comfortabele bescherming te geven, zelfs in 
vochtige omstandigheden en in hitte

• 4-punts verstelbare gevlochten hoofdbanden
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

3M 9925 stofmasker ffP2 NR D  
met uitademventiel

Art.nr.: 4.99.925.00
• Robuust schelp- en cupdesign: brandvertragend buitenoppervlak 

vermindert het effect van lasspatten
• Ontworpen voor lastoepassingen om bescherming te bieden tegen ozon- 

en lasdampen en om verlichting te bieden voor hinderlijke geuren
• 3M Cool Flow ventiel vermindert de opbouw van warmte in het masker 

om werknemers een comfortabele bescherming te geven, zelfs in 
vochtige omstandigheden en in hitte

• 4-punts verstelbare gevlochten hoofdbanden
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

9925S, kleinverpakking à 5 stuks
Art.nr.: 4.79.010.00
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Moldex Classic 240515 stofmasker 
ffP2 NR D met uitademventiel

Art.nr.: 4.82.405.00
• Cupvormig model
• Duurzaam FFP masker met bewezen vorm
• Uitademventiel vermindert warmte en condens in het masker
• De sterke en duurzame DuraMesh structuur, houdt het masker vormvast
• Geen neusbeugel nodig door ActivForm
• Rondom lopende draagband voor snel, simpel en veilig op- en afzetten
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

Moldex Classic 240015 stofmasker 
ffP2 NR D

Art.nr.: 4.82.400.00
• Cupvormig model
• Duurzaam FFP masker met bewezen vorm
• De sterke en duurzame DuraMesh structuur, houdt het masker vormvast
• Geen neusbeugel nodig door ActivForm
• Rondom lopende draagband voor snel, simpel en veilig op- en afzetten
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

uvex silv-Air 2210 stofmasker  
ffP2 NR D met uitademventiel

Art.nr.: 4.70.221.00
• Cupvormig model
• Uitademventiel voor minimale uitademweerstand
• De zachte afdichtlip staat garant voor een veilige, comfortabele gesloten 

positie van het masker
• Flexibele en comfortabele neusbeugel
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

3M Aura 9422+ stofmasker ffP2 NR D 
met uitademventiel

Art.nr.: 4.99.422.00*
• Opvouwbaar, makkelijk op te bergen
• Speciaal geschikt voor de farmaceutische en voedingsmiddelen industrie
• 3M Cool Flow ventiel, vermindert hitte en vochtopbouw, voor 

een comfortabelere bescherming, zelfs in warme en vochtige 
omstandigheden

• Zeer zichtbaar en metaal detecteerbaar, gemaakt zonder nietjes of 
kleine afneembare delen

• Verborgen, afstelbare neusklem, wordt stevig op zijn plaats gehouden 
binnen de lagen van het masker

• Gevormd neuspaneel, gebogen ontwerp met laag profiel en vormt zich 
goed naar contouren van ogen en neus

• Innovatieve kinband, hierdoor kan het masker makkelijk opgezet worden
• Bovenpaneel met reliëf, minimaliseert de stroom van warme, vochtige, 

uitgeademde lucht 
• Gelaste hoofdbanden, houdt het masker stevig op zijn plaats en geeft 

een goede, comfortabele afdichting
• Kleur: blauw
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde
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Moldex Smart 243501 stofmasker 
ffP2 NR D met uitademventiel

Art.nr.: 4.82.435.00*
• Cupvormig model
• FFP Masker met filtrerende laag van actiefkool
• Ideaal voor hinderlijke geuren
• Comfortabele neusafdichting
• Uitademventiel vermindert warmte en condens in masker
• Sterke en duurzame DuraMesh structuur, houdt het masker vormvast
• ActivForm: geen neusbeugel nodig
• Rondom lopende draagband met clipsluiting voor snel, simpel en veilig 

op- en afzetten 
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

Moldex Air Plus 330501 ffP2 R D  
met uitademventiel

Art.nr.: 4.83.305.00
• Cupvormig herbruikbaar model
• Het masker kan langer dan één shift gebruikt worden
• Te reinigen gezichtsafsluiting gemaakt van comfortabel, zacht en 

huidvriendelijk TPE materiaal
• Zeer lage ademweerstand door vouwfilter technologie: 260% meer 

filteroppervlak
• Hoge filtercapaciteit, langere gebruiksduur
• Uitademventiel vermindert warmte en condens in het masker
• Sterke en duurzame DuraMesh structuur, houdt het masker vormvast
• Geen neusbeugel nodig door  ActivForm
• Rondom lopende draagband met verstelbare clip voor snel, simpel en 

veilig op- en afzetten
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

Moldex Smart Solo 249501 stofmasker 
ffP2 NR D met uitademventiel

Art.nr.: 4.82.495.00
• Cupvormig model
• FFP Masker met speciale hoofdband voor snel en gemakkelijk op- en 

afzetten, zelfs met handschoenen
• Comfortabele neusafdichting
• Uitademventiel vermindert warmte en condens in masker
• Sterke en duurzame DuraMesh structuur, houdt het masker vormvast
• Geen neusbeugel nodig door ActivForm
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

Moldex Smart 248501 stofmasker 
ffP2 NR D met uitademventiel

Art.nr.: 4.82.485.00
• Cupvormig model
• FFP Masker met comfortabele neusafdichting
• Uitademventiel vermindert warmte en condens in masker
• Sterke en duurzame DuraMesh structuur, houdt het masker vormvast
• ActivForm: geen neusbeugel nodig
• Rondom lopende draagband met clipsluiting voor snel, simpel en veilig 

op- en afzetten 
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde
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MSA Affinity 2120 stofmasker  
ffP2 NR D

Art.nr.: 4.05.272.00
• Opvouwbaar en daardoor makkelijk op te bergen
• Dun en licht materiaal voor comfortabele pasvorm
• Voorgevormde neusklem past zich makkelijk aan de gezichtscontouren 

aan
• Kleurcodering voor betere en snelle identificatie van het type gelaatsstuk
• Elastische hoofdband past zich perfect aan verschillende gezichtsvormen 

aan
• Gelaatsafdichting aan binnenzijde voor een betere pasvorm
• Hygiënische verpakking in zakformaat
• Kleur: wit/geel
• Inzetbaar tegenstofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

Moldex 310501 AIR stofmasker ffP2 
NR D met uitademventiel

Art.nr.: 4.83.105.00*
• Cupvormig model
• FFP Masker met laagste ademweerstand door vouwfilter technologie: 

260% meer filteroppervlak
• Hoge filtercapaciteit, langere gebruiksduur
• Uitademventiel vermindert warmte en condens in het masker
• Individueel verpakt
• Sterke en duurzame DuraMesh structuur, houdt het masker vormvast
• Geen neusbeugel nodig door ActivForm
• Comfortabele neusafdichting
• Rondom lopende draagband met clipsluiting voor snel, simpel en veilig 

op- en afzetten
• Maat M/L
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

MSA Affinity 2121 stofmasker  
ffP2 NR D met uitademventiel

Art.nr.: 4.05.273.00
• Opvouwbaar en daardoor makkelijk op te bergen
• Uitademventiel voor een koeler en prettig zittend masker
• Dun en licht materiaal voor comfortabele pasvorm
• Voorgevormde neusklem past zich makkelijk aan de  

gezichtscontouren aan
• Kleurcodering voor betere en snelle identificatie van het type gelaatsstuk
• Elastische hoofdband past zich perfect aan verschillende gezichtsvormen 

aan
• Gelaatsafdichting aan binnenzijde voor een betere pasvorm
• Hygiënische verpakking in zakformaat
• Kleur: wit/geel
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde
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3M 8835+ stofmasker ffP3 R D  
met uitademventiel

Art.nr.: 4.98.835.09
• Cupvormig herbruikbaar model
• Dit masker kan tijdens meer dan één shift worden gebruikt
• 3M Cool Flow ventiel, vermindert hitte en vochtopbouw voor een
• comfortabelere bescherming
• Flexibele afdichting voor een gepersonaliseerde pasvorm bij 

verschillende gelaatsvormen en maten
• Innovatief gebogen ontwerp, speciaal ontwikkeld voor een betere 

afsluiting rond de neus
• Gemakkelijk op en af te zetten
• Verstelbare hoofdbanden
• 4-punts verstelbare gevlochten hoofdbanden
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 50x de grenswaarde

3M 8833 stofmasker ffP3 R D  
met uitademventiel

Art.nr.: 4.98.833.00
• Cupvormig herbruikbaar model
• Dit masker kan tijdens meer dan één shift worden gebruikt
• 3M Cool Flow ventiel, vermindert hitte en vochtopbouw
• Gevlochten hoofdbanden
• M-neusklem is snel en gemakkelijk rond de neus te vormen voor groter 

draaggemak
• De superzachte kussenvoering zorgt voor een prettig gevoel
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 50x de grenswaarde 

 

8833S, kleinverpakking à 5 stuks
Art.nr.: 4.79.004.00

M-Safe 6340 stofmasker ffP3 NR D 
met uitademventiel

Art.nr.: 4.05.634.00
• Cupvormig model
• Uitademventiel
• Makkelijk te vormen neusbeugel
• Comfortabel om te dragen
• Instelbare hoofdbanden
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 50x de grenswaarde 

6340 in blisterverpakking 
à 2 stuks

Art.nr.: 4.05.634.10

M-Safe 4310 stofmasker ffP3 NR D 
met uitademventiel

Art.nr.: 4.05.431.00
• Opvouwbaar en daardoor makkelijk op te bergen
• Uitademventiel
• Makkelijk te vormen neusbeugel
• Comfortabel om te dragen
• Per stuk verpakt
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 50x de grenswaarde
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uvex silv-Air 7312 stofmasker  
ffP3 R D met uitademventiel

Art.nr.: 4.70.731.20
• Cupvormig herbruikbaar model
• Dit masker kan tijdens meer dan één shift worden gebruikt
• Uitademventiel voor minimale uitademweerstand
• De zachte afdichtlip staat garant voor een veilige, comfortabele gesloten 

positie van het masker
• Flexibele en comfortabele neusbeugel
• Sluit perfect af rond de neus zonder de noodzaak om een neusbeugel in 

te stellen
• 4-punts hoofdband voor een comfortabele, veilige pasvorm
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 50x de grenswaarde

3M Aura 9432+ stofmasker ffP3 NR D 
met uitademventiel

Art.nr.: 4.99.432.00*
• Opvouwbaar, makkelijk op te bergen
• Speciaal geschikt voor de farmaceutische en voedingsmiddelen industrie
• 3M Cool Flow ventiel, vermindert hitte en vochtopbouw voor 

een comfortabelere bescherming, zelfs in warme en vochtige 
omstandigheden

• Zeer zichtbaar en metaal detecteerbaar, gemaakt zonder nietjes of 
kleine afneembare delen

• Verborgen, afstelbare neusklem, wordt stevig op zijn plaats gehouden 
binnen de lagen van het masker

• Gevormd neuspaneel, gebogen ontwerp met laag profiel en vormt zich 
goed naar contouren van ogen en neus

• Innovatieve kinband, hierdoor kan het masker makkelijk opgezet worden
• Bovenpaneel met reliëf, minimaliseert de stroom van warme, vochtige, 

uitgeademde lucht door het bovenpaneel
• Gelaste hoofdbanden houden het masker stevig op zijn plaats en geven 

een goede, comfortabele afdichting
• Kleur: blauw
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 50x de grenswaarde

3M Aura 9332+ stofmasker ffP3 NR D 
met uitademventiel

Art.nr.: 4.99.332.00
• Opvouwbaar, makkelijk op te bergen
• Met 3M Cool Flow ventiel, vermindert hitte en vochtopbouw voor een 

comfortabelere bescherming
• Gevormd neuspaneel, gebogen ontwerp met laag profiel 
• Innovatieve kinband, hierdoor kan het masker makkelijk opgezet worden
• Bovenpaneel met reliëf, minimaliseert de stroom van warme, vochtige, 

uitgeademde lucht door het bovenpaneel
• Hoofdbanden houden houdt het masker stevig op zijn plaats
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 50x de grenswaarde

9332+S, 
kleinverpakking à 5 stuks

Art.nr.: 4.79.008.00

3M Aura 9330+ stofmasker ffP3 NR D

Art.nr.: 4.99.330.00*
• Opvouwbaar, makkelijk op te bergen
• Filtertechnologie voor lage ademweerstand, geeft effectieve 

filterbescherming en tevens lagere ademweerstand
• Ingenieus ontwerp met drie panelen, past op veel verschillende 

gezichten
• Gevormd neuspaneel, gebogen ontwerp met laag profiel en vormt zich 

goed naar contouren van ogen en neus
• Innovatieve kinband, hierdoor kan het masker makkelijk opgezet en op 

het gezicht afgesteld worden
• Bovenpaneel met reliëf, minimaliseert de stroom van warme, vochtige, 

uitgeademde lucht door het bovenpaneel
• Hoofdbanden houden houdt het masker stevig op zijn plaats
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 50x de grenswaarde
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Moldex Classic 255501 stofmasker 
ffP3 NR D met uitademventiel

Art.nr.: 4.82.555.00
• Duurzaam FFP masker met bewezen vorm
• Uitademventiel vermindert warmte en condens in het masker
• De sterke en duurzame DuraMesh structuur, houdt het masker vormvast
• Geen neusbeugel nodig door ActivForm
• Rondom lopende draagband voor snel, simpel en veilig op- en afzetten
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 50x de grenswaarde

Moldex Smart 250501 stofmasker 
ffP3 NR D met uitademventiel

Art.nr.: 4.82.505.00
• Cupvormig model
• FFP masker met comfortabele neusafdichting
• Uitademventiel vermindert warmte en condens in masker
• DuraMesh: sterke en duurzame structuur, houdt het masker vormvast
• ActivForm: geen neusbeugel nodig
• Rondom lopende draagband met clipsluiting voor snel, simpel en veilig 

op- en afzetten 
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 50x de grenswaarde

uvex silv-Air 2310/2312 stofmasker 
ffP3 NR D met uitademventiel

silv-Air 2310 met uitademventiel - Art.nr.: 4.70.231.00
• Cupvormig model
• Uitademventiel voor minimale uitademweerstand
• De zachte afdichtlip staat garant voor een veilige, comfortabele gesloten 

positie van het masker
• Flexibele en comfortabele neusbeugel
• 4-punts hoofdband voor een comfortabele, veilige pasvorm
• Goed te gebruiken in combinatie met uvex veiligheidsbrillen
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 50x de grenswaarde
• Model 2312 is gemaakt voor smallere gezichten

silv-Air 2312 (Small) met uitademventiel
Art.nr.: 4.70.231.20*
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MSA Affinity 2131 stofmasker  
ffP3 NR D met uitademventiel

Art.nr.: 4.05.274.00
• Opvouwbaar en daardoor makkelijk op te bergen
• Uitademventiel voor een koeler en prettig zittend masker
• Dun en licht materiaal voor comfortabele pasvorm
• Voorgevormde neusklem past zich makkelijk aan de gezichtscontouren 

aan
• Kleurcodering voor betere en snelle identificatie van het type gelaatsstuk
• Elastische hoofdband past zich perfect aan verschillende gezichtsvormen 

aan
• Gelaatsafdichting aan binnenzijde voor een betere pasvorm
• Hygiënische verpakking in zakformaat
• Kleur: wit/rood
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 50x de grenswaarde

Moldex Air 350501 stofmasker  
ffP3 NR met uitademventiel

Art.nr.: 4.83.505.00
• Cupvormig model
• FFP Masker met zeer lage ademweerstand door vouwfilter technologie: 

260% meer filteroppervlak
• Te reinigen gezichtsafsluiting gemaakt van comfortabel, zacht en 

huidvriendelijk TPE materiaal
• Hoge filtercapaciteit, langere gebruiksduur
• Sterke en duurzame DuraMesh structuur, houdt het masker vormvast
• Geen neusbeugel nodig door ActivForm
• Rondom lopende draagband met verstelbare clip voor snel, simpel en 

veilig op- en afzetten
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 50x de grenswaarde

Moldex Air 340501 ffP3 NR D  
met uitademventiel

Art.nr.: 4.83.405.00
• Cupvormig herbruikbaar model
• Dit masker kan tijdens meer dan één shift worden gebruikt
• Te reinigen gezichtsafsluiting gemaakt van comfortabel, zacht en 

huidvriendelijk TPE materiaal
• Zeer lage ademweerstand door vouwfilter technologie: 260% meer 

filteroppervlak
• Hoge filtercapaciteit, langere gebruiksduur
• Sterke en duurzame DuraMesh structuur, houdt het masker vormvast
• Geen neusbeugel nodig door  ActivForm
• Rondom lopende draagband met verstelbare clip voor snel, simpel en 

veilig op- en afzetten
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 50x de grenswaarde

Moldex Air 320501 ffP3 NR D  
met uitademventiel

Art.nr.: 4.83.205.00
• Cupvormig model
• FFP Masker met laagste ademweerstand door vouwfilter technologie: 

260% meer filteroppervlak
• Hoge filtercapaciteit, langere gebruiksduur
• Uitademventiel vermindert warmte en condens in het masker
• Individueel verpakt
• Sterke en duurzame DuraMesh structuur, houdt het masker vormvast
• Geen neusbeugel nodig door ActivForm
• Comfortabele neusafdichting
• Rondom lopende draagband met clipsluiting voor snel, simpel en veilig 

op- en afzetten
• Maat: M/L
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 50x de grenswaarde
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HyGIëNEMASkERS

Moldex 110001 hygiënemasker

Art.nr.: 4.81.100.00
• Hygiënemasker, geen ademhalingsbescherming
• Elastieke sluiting
• Vormvaste DuraMesh buitenschaal 
• Kleur: wit

M-Safe hygiënemasker

Art.nr.: 4.05.100.00
• Neusbeugel
• Voorzien van elastiek
• Hygiënemasker, geen ademhalingsbescherming
• Verpakt per 50 stuks
• Doosverpakking: 20x50 stuks
• Kleur: wit
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HyGIëNEMASkERS

Moldex 5000-serie halfgelaatsmaskers

590401, ffA1B1E1k1 - Art.nr.: 4.85.904.00
• Onderhoudsvrij halfgelaatsmasker  
• Voorgemonteerd en gebruiksklaar
• Lichtgewicht tweecomponenten materiaal
• Comfortabel en ruim gezichtsveld
• Maat: M/L  

598401,  
FFA1B1E1K1-P3 R D
Art.nr.: 4.85.984.00

517401, FFA1-P2 R D
Art.nr.: 4.85.174.00*

510401, FFA1
Art.nr.: 4.85.102.00*

Moldex CompactMask 
halfgelaatsmasker

512001, ffA1-P2 R D  - Art.nr.: 4.85.120.00
• Uiterst compact halfgelaatmasker
• Onderhoudsvrij en gebruiksklaar
• Ruim gezichtsveld
• Onbegrensde bewegingsvrijheid
• Lichtgewicht en comfortabel
• Vouwfilter technologie: laagste ademweerstand, lange gebruiksduur 

523001,
FFA2-P3 R D

Art.nr.: 4.85.230.00

543001, 
FFA1B1E1K1-P3 R D
Art.nr.: 4.85.430.00

3M 4000-serie halfgelaatsmaskers

4251, ffA1-P2 R D - Art.nr.: 4.94.251.00
• Filtert om te beschermen tegen fijnstof, nevel op olie en waterbasis en 

organische dampen
• Zachte, getextureerde gelaatsafdichting zorgt ervoor dat het masker 

comfortabel zit
• Inademventielen langs beide zijden en grote, meerlagige koolstoffilters 

om de ademweerstand te verlagen, aangevuld met een parabolisch 
uitademventiel met lage weerstand 

• Het lage profiel zorgt voor een breed gezichtsveld 
• Makkelijke en veilige aanpassing van de nekband en het hoofdharnas
• Gelaatsmasker is gemaakt van thermoplastisch elastomeer

4255, FFA2-P3 R D 
Art.nr.: 4.94.255.00

4277, FFA1B1E1-P3 R D
Art.nr.: 4.94.277.00

4279, FFA1B1E1K1-P3 R D 
Art.nr.: 4.94.279.00
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3M 6500 Standaard serie 
halfgelaatsmaskers

6502 Standaard, maat M - Art.nr.: 4.96.502.00
• Siliconen gelaatsafdichting biedt comfort en stabiliteit met een zachte 

maar stevige afdichting
• Behoudt zijn vorm in omgevingen met grote hitte
• Flexibel bajonetkliksysteem voor aansluiting op een ruim assortiment 

gas-, damp- en stoffilters
• Aanpasbaar hoofdharnas met duurzame harnasriemen 
• 3M Cool Flow uitademventiel voor meer comfort dankzij minder hitte en 

vocht. Minder uitademingsweerstand vergemakkelijkt de ademhaling 

6501 Standaard, 
maat S

Art.nr.: 4.96.501.00*

6503 Standaard, 
maat L

Art.nr.: 4.96.503.00

3M 6000-serie halfgelaatsmaskers

6200, maat M - Art.nr.: 4.96.200.00
• Met uitademventiel en gemakkelijk te bevestigen nekband
• Zacht, lichtgewicht elastomeermasker verzekert comfort
• V-vormige ophanging voor goede pasvorm en draagcomfort
• Tweezijdig filterdesign zorgt voor een verminderde ademweerstand, een 

beter uitgebalanceerde pasvorm en een groter gezichtsveld
• Veilig, zeker bajonetkliksysteem voor plaatsing filters
• Makkelijk en veilig aanpasbaar
• Maskers kunnen ook worden gebruikt in combinatie met 3M systemen 

met luchttoevoer voor extra gemak en flexibiliteit

6100, maat S
Art.nr.: 4.96.100.00

6300, maat L
Art.nr.: 4.96.300.00

MSA Advantage 420 
halfgelaatsmasker

Maat M - Art.nr.: 4.14.309.20
• Dubbele bajonetaansluiting en bandenstel voor makkelijk op- en afdoen
• Drop-down modus, hierdoor kan de gebruiker de adembescherming 

verwijderen en veilig op de borst dragen terwijl hij hoofdbescherming 
draagt

• Lock-down modus, biedt de gebruiker de optie van een vaste maat
• Het neusstuk is vervaardigd uit een stevig kunststof met een zachte 

coating van siliconen
• Bandenstel uit één stuk met nekgespen en verstelbare hoofdband

Maat S
Art.nr.: 4.14.309.10*

Maat L
Art.nr.: 4.14.309.30

MSA Advantage 200 LS 
halfgelaatsmasker

Maat M - Art.nr.: 4.14.302.00
• Halfgelaatsmasker met dubbele bajonetaansluiting
• Vervaardigd uit thermoplastisch rubber
• Met zijn gepatenteerde MultiFlex-systeem biedt de Advantage 200 LS 

maximale bescherming en hoog draagcomfort
• De zachte, vormbare combinatie van rubber en plastic zorgt voor een 

op maat gemaakte en drukvrije pasvorm, die zich direct aanpast aan de 
unieke gezichtscontouren van de drager

• Voorgevormd Anthrocurve-neusstuk en verstelbaar bandenstel
• Gemakkelijk te reinigen

Maat S
Art.nr.: 4.14.301.00

Maat L
Art.nr.: 4.14.303.00

 Zie pagina 305, 
307 en 309 voor de 
bijbehorende filters

 Zie pagina 304, 
306 en 308 voor de 
bijbehorende filters

 Zie pagina 305, 
307 en 309 voor de 
bijbehorende filters

 Zie pagina 304, 
306 en 308 voor de 
bijbehorende filters
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Spasciani Duetta halfgelaatsmasker

Art.nr.: 4.17.250.00
• Halfgelaatsmasker met dubbele bajonetaansluiting
• Ideaal halfgelaatsmasker voor gebruik bij verf en pesticiden spuiten en 

bij de behandeling van chemische producten
• Het masker zit comfortabel op het gezicht
• Het Duetta halfgelaatsmasker moet altijd gebruikt worden in combinatie 

met de Spasciani 2000-serie filters

3M 7500-serie halfgelaatsmasker

7502, maat M - Art.nr.: 4.97.502.00
• Bajonetkliksysteem voor een groot aantal dubbele, lichtgewicht filters
• Siliconen rubber gelaatsstuk
• De verminderde ademweerstand van het uitademventiel reduceert de 

opbouw van warmte in het masker en vergroot uw comfort
• Speciale dunne neusbrug, die de flexibiliteit verbetert en de druk op de 

neus vermindert
• Hoofdharnas vermindert de druk aan de achterkant van het hoofd en 

reduceert spanning op het gezicht
• Aan beide zijden gemonteerde filters zorgen voor een evenwichtiger 

gevoel en beter gezichtsveld

7501, maat S
Art.nr.: 4.97.501.00

7503, maat L
Art.nr.: 4.97.503.00

3M 7000-serie halfgelaatsmaskers

7002, maat S/M - Art.nr.: 4.97.002.00
• Masker wordt gebruikt met twee lichtgewicht filters aan weerszijde van 

het gezicht, die met één simpele handbeweging door middel van een 
bajonetsluiting op het gelaatsstuk worden geplaatst. Masker kan ook 
worden gebruikt met het 3M S-200 luchttoevoersysteem voor nog meer 
gemak en flexibiliteit

• Lichtgewicht
• Flexibel systeem (uitvoerbaar met gas/damp en/of deeltjesfilters en met 

luchttoevoer)
• Rubber gelaatsstuk
• Goede gewichtsverdeling

7003, maat M/L
Art.nr.: 4.97.003.00

3M 6500 QL-serie halfgelaatsmaskers

6502QL, maat M - Art.nr.: 4.96.505.00
• Halfgelaatsmasker met Quick Latch (QL) snelsluitmechanisme. Makkelijk 

opzetten en afnemen bij het in- en uitlopen van verontreinigde zones
• Siliconen gelaatsafdichting biedt comfort en stabiliteit met een zachte 

maar stevige afdichting
• Behoudt zijn vorm in omgevingen met grote hitte
• Flexibel bajonetkliksysteem voor aansluiting op een ruim assortiment 

gas-, damp- en stoffilters
• Aanpasbaar hoofdharnas met duurzame harnasriemen 
• 3M Cool Flow uitademventiel voor meer comfort dankzij minder hitte en 

vocht. Minder uitademingsweerstand vergemakkelijkt de ademhaling

6501QL, maat S
Art.nr.: 4.96.504.00

6503QL, maat M
Art.nr.: 4.96.506.00

 Zie pagina 304, 
306 en 308 voor de 
bijbehorende filters

 Zie pagina 304, 
306 en 308 voor de 
bijbehorende filters

 Zie pagina 304, 
306 en 308 voor de 
bijbehorende filters

 Zie pagina 305, 
307 en 308 voor de 
bijbehorende filters
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Moldex 8000-serie halfgelaatsmaskers

800201, maat M - Art.nr.: 4.88.002.00
• Maskergedeelte gemaakt van zacht en huidvriendelijk thermoplastisch 

elastomeer (TPE)
• Radiale bevestiging, inademventiel bij iedere nieuwe cartridge
• Eenvoudig in onderhoud en makkelijk te reinigen
• Ontworpen voor verhoogd draagcomfort en verbeterd gezichtsveld
• Verwisselbare gasfilterpatronen met ingebouwd inademventiel bieden 

bescherming tegen gassen en dampen
• Verwisselbare fijnstoffilterkussens bieden bescherming tegen stof, nevel 

en rook 

800101, maat S
Art.nr.: 4.88.001.00

800301, maat L
Art.nr.: 4.88.003.00

Moldex 7000-serie siliconen 
halfgelaatsmaskers

700501, maat M - Art.nr.: 4.87.005.00
• Herbruikbaar halfgelaatsmasker in siliconen uitvoering
• Zelfs bij lage temperaturen onder 10°C blijft het masker aangenaam 

zacht. Bij hoge stralingswarmte of bij reinigen en desinfecteren met 
temperaturen van 100°C en hoger, behoudt het masker ook zijn veilige 
pasvorm

• De Easylock aansluiting maakt het mogelijk om de Easylock filters in alle 
combinaties zonder adapter(s) te bevestigen

• Eenvoudig te onderhouden en te reinigen
• Ruime keuze Easylock filters beschikbaar 

700401, maat S
Art.nr.: 4.87.004.00*

700601, maat L
Art.nr.: 4.87.006.00

Moldex 7000-serie halfgelaatsmaskers

700201, maat M - Art.nr.: 4.87.002.00
• Herbruikbaar halfgelaatsmasker in zacht huidvriendelijk hypoallergeen 

TPE
• De Easylock aansluiting maakt het mogelijk om de Easylock filters in alle 

combinaties zonder adapter(s) te bevestigen
• Eenvoudig te onderhouden en te reinigen
• Drop down optie, het masker kan tijdens onderbreking om de nek 

gedragen worden
• Ruime keuze Easylock filters beschikbaar 

700101, maat S
Art.nr.: 4.87.001.00

700301, maat L
Art.nr.: 4.87.003.00

Spasciani Duo halfgelaatsmasker

Art.nr.: 4.17.260.00
• Een professionele, duurzame en makkelijk te onderhouden 

halfgelaatsmasker
• Halfgelaatsmasker met dubbele bajonetaansluiting
• Maskergedeelte gemaakt van zacht en huidvriendelijk thermoplastisch 

elastomeer (TPE)
• Het Duo halfgelaatsmasker moet altijd gebruikt worden in combinatie 

met de Spasciani 2000-serie filters

 Zie pagina 305, 
307 en 308 voor de 
bijbehorende filters

 Zie pagina 305, 
306 en 309 voor de 
bijbehorende filters

 Zie pagina 305, 
306 en 309 voor de 
bijbehorende filters

 Zie pagina 304 
en 306 voor de 
bijbehorende filters
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MSA Advantage 410 
halfgelaatsmasker

Maat M - Art.nr.: 4.14.308.20
• Halfgelaatsmasker met enkelvoudige schroefdraad EN 148-1 aansluiting 

en uniek bandenstel voor gemakkelijker op en afdoen
• Drop-down modus, hierdoor kan de gebruiker de adembescherming 

verwijderen en veilig op de borst dragen terwijl hij hoofdbescherming 
draagt en Lock-down modus, biedt de gebruiker de optie van vaste maat

• Plat bandenstel uit één stuk elimineert drukpunten op het hoofd wanneer 
hoofdbescherming wordt gebruikt

• Aangeraden wordt om geen combinatiefilters te gebruiken i.v.m. het 
gewicht van de filters

Maat S
Art.nr.: 4.14.308.10*

Maat L
Art.nr.: 4.14.308.30

Spasciani St85 halfgelaatsmasker

Art.nr.: 4.17.400.00
• Halfgelaatsmasker met enkelvoudige EN 148-1 schroefdraadaansluiting
• Een professionele, duurzame en makkelijk te onderhouden 

halfgelaatsmasker
• De anatomische vorm van het masker en het hoofdbandenstel zorgen 

voor een comfortabel zittend masker
• Aangeraden wordt om geen combinatiefilters te gebruiken i.v.m. het 

gewicht van de filters

 Zie pagina 305 
em 307 voor de 
bijbehorende filters

 Zie pagina 305 
en 307 voor de 
bijbehorende filters
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Moldex 9000-serie volgelaatsmaskers

900201, maat M - Art.nr.: 4.89.002.00
• Extreem lichtgewicht volgelaatsmasker weegt slechts 360 gram
• Frameloos panoramavenster met ruimzicht
• Maskergedeelte gemaakt van zacht, huidvriendelijk TPE
• Combineren met ruim programma EasyLock gas- en stoffilters, zonder 

adapters te koppelen
• Eenvoudig te onderhouden en makkelijk te reinigen door geavanceerde 

waterafstotende coating
• Eenvoudig op- en afzetten
• Brilmontuur (999802) voor in het masker is los te bestellen
• Voldoet aan de norm EN 136:1998 (klasse 2)

900101, maat S
Art.nr.: 4.89.001.00*

900301, maat L
Art.nr.: 4.89.003.00

MSA Advantage 3200-serie 
volgelaatsmaskers

3221 twin, maat M - Art.nr.: 4.14.304.20
• Volgelaatsmasker met dubbele bajonetaansluiting
• De zachte afdichting van hypoallergeen siliconen zorgt voor een 

drukvrije pasvorm
• Het grote, optisch gecorrigeerde zichtscherm zorgt voor een helder, niet-

vervormd zichtveld
• Het aantrekken van het masker gaat ongelooflijk snel, eenvoudig en 

zonder pijnlijk getrek aan het haar. Het Advantage-bandenstel zorgt 
voor een perfecte pasvorm van het gezichtstuk op het gezicht

• Voldoet aan de norm EN 136:1998 (klasse 2) 

3211 Twin, maat S
Art.nr.: 4.14.304.10*

3231 Twin, maat L
Art.nr.: 4.14.304.30

3M 7907S volgelaatsmasker

Art.nr.: 4.97.907.00
• Volgelaatsmasker van siliconenrubber met dubbele bajonetaansluiting
• Het masker kan ook worden gebruikt met het 3M S-200 

luchttoevoersysteem voor nog meer gemak en flexibiliteit
• Zacht, plooibaar, niet-allergeen materiaal van het gelaatsstuk
• Twee filters voor een verminderde ademweerstand en verbeterde 

gewichtsverdeling, resulterend in meer comfort
• Groot kras- en schokbestendig polycarbonaat venster
• Dubbele afdichtingsrand voor betere pasvorm
• Spreekdiafragma verbetert de communicatie
• Hoofdbandenstel met zes banden voor makkelijk instellen en een 

betrouwbare pasvorm
• Zacht neusstukvoering voor meer comfort
• Voldoet aan de norm EN 136:1998 (klasse 2)

3M 6000-serie volgelaatsmaskers

6800, maat M - Art.nr.: 4.96.800.00
• Volgelaatsmasker met dubbele bajonetaansluiting
• Uitademopening zorgt voor extra duurzaamheid en is gemakkelijk 

schoon te houden
• Zacht en hypoallergeen gelaatsstuk van elastomeer
• Lens is van polycarbonaat, kras- en schokbestendig
• Ophanging met vier hoofdbanden
• 3M Cool Flow Valve helpt de warmteopbouw binnen het masker te 

verminderen
• Het dubbele filter zorgt voor een evenwichtiger gevoel en pasvorm
• Voldoet aan de norm EN 136:1998 (klasse 1)

6700, maat S
Art.nr.: 4.96.700.00*

6900, maat L
Art.nr.: 4.96.900.00

 Zie pagina 304, 
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 Zie pagina 305, 
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 Zie pagina 304, 
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bijbehorende filters

 Zie pagina 305, 
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Spasciani tR 2002 Dupla 
volgelaatsmasker

Art.nr.: 4.17.540.00
• TPE volgelaatsmasker met onderdruk
• EN 148-1 standaard schroefdraad aansluiting zit onder het Dupla 

aansluitstuk
• Door het Dupla aansluitstuk kunnen filters uit de 2000-serie gebruikt 

worden
• Het polycarbonaat vizier heeft een goed panoramisch gezichtsveld
• Het vijf banden bandenstel maakt snel op- en afzetten van het masker 

gemakkelijk
• Draagriem
• Voldoet aan de norm EN 136:1998 (klasse 2)

Spasciani tR 2002 volgelaatsmasker

tR 2002 CL2 blauw tPE - Art.nr.: 4.17.535.00
• Volgelaatsmasker met enkelvoudige EN 148-1 schroefdraadaansluiting
• Volgelaatsmasker met onderdruk
• Het polycarbonaat vizier heeft een goed panoramisch gezichtsveld
• Het vijf banden bandenstel maakt snel op- en afzetten van het masker 

gemakkelijk
• Voorzien van draagriem
• Voldoet aan de norm EN 136:1998 (art.nr. 4.17.535.00 is klasse 2 en 

art.nr. 4.17.545.00 en 4.17.547.00 zijn klasse 3) 

TR 2002 CL3 zwart 
neopreen

Art.nr.: 4.17.545.00*

2002 CL3 geel 
siliconen

Art.nr.: 4.17.547.00*

Spasciani tR 82 volgelaatsmasker

tR 82 neopreen, PC vizier - Art.nr.: 4.17.520.00
• Volgelaatsmasker met enkelvoudige EN 148-1 schroefdraadaansluiting
• Het vizier heeft het een goed en breed gezichtsveld
• Het masker is voorzien van een 5-punts verstelbaar bandenstel
• Volgelaatsmasker met onderdruk en voorzien van spreekmembraan
• Met de draagriem kan het masker op de borst worden gedragen, klaar 

om gebruikt te worden
• Luchtcirculatieventielen in het binnenmasker zorgen voor een condensvrij 

vizier
• Voldoet aan de norm EN 136:1998 (klasse 3)

TR 82 siliconen, 
krasbestendig PC vizier
Art.nr.: 4.17.530.00

TR 82 neopreen, 
veiligheidsglas

Art.nr.: 4.17.515.00

TR 82 neopreen, 
krasbestendig PC vizier
Art.nr.: 4.17.510.00
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MSA Advantage Single 
volgelaatsmasker

Advantage 3121, maat M - Art.nr.: 4.17.576.00*
• Volgelaatsmasker met enkelvoudige EN 148-1 schroefdraadaansluiting
• De zachte afdichting van hypoallergeen siliconen zorgt voor een 

drukvrije pasvorm
• Het grote, optisch gecorrigeerde gelaatsscherm zorgt voor een helder, 

niet-vervormd zichtveld
• Het aantrekken van het masker gaat ongelooflijk snel, eenvoudig en 

zonder pijnlijk getrek aan het haar
• Het Advantage-bandenstel zorgt voor een perfecte pasvorm van het 

gezichtstuk op het gezicht
• Voldoet aan de norm EN 136:1998 (klasse 3)

Advantage 3131, maat L
Art.nr.: 4.17.575.00*

MSA Ultra Elite volgelaatsmasker

Art.nr.: 4.17.580.00
• Ronde schroefdraad RD 40 verbinding (EN 148-1)
• Volgelaatsmasker voor 2-weg ademhalen (inadem en uitademventiel). 

Voor ademluchttoestellen en ademluchtsystemen, ademluchtfilters en 
turbo filteringtoestellen

• Het vizier zorgt voor een gezichtsveld van praktisch 100%. Ter 
verbetering van de chemische en mechanische bestendigheid is de ruit 
standaard aan beide zijden met silicaat gecoat

• Het binnenmasker zorgt voor een gunstige ademluchtgeleiding en de 
vorm en uitvoering zijn bijzonder comfortabel

• Het spraakmembraan biedt uitstekende spraakoverdracht
• De Connector behuist de inadem en uitademventielen, het 

spraakmembraan en de standaard koppeling of snelkoppeling
• Het bandenstel maakt snel op- en afzetten van het masker mogelijk 

zonder dat instellen vooraf nodig is
• Het gelaatsscherm heeft een zeer comfortabele enkele afdichtingsflens
• Het kinstuk heeft veel ruimte voor alle gezichtsvormen en maten
• Universele maat
• Voldoet aan de norm EN 136:1998 (klasse 3)

MSA 3S Basic Plus volgelaatsmasker

Art.nr.: 4.17.570.10
• Volgelaatsmasker met enkelvoudige EN 148-1 schroefdraadaansluiting
• Het polycarbonaat vizier is krasbestendig en bijna onbreekbaar
• Het vizier heeft een goed gezichtsveld en is voorzien van een wit 

afdichtraam en is eenvoudig te vervangen
• Een deel van de adapter is het geïntegreerde uitademventiel, die ook 

wordt gebruikt voor spraakcommunicatie. Perfect geplaatst voor de 
mond geeft het de stem effectief en begrijpelijk door

• Het 5-punts bandenstel met rolgespen maakt snel opzetten en afnemen 
van het masker mogelijk, zonder voorafgaande instellingen

• Het masker is gemakkelijk te onderhouden. De onderdelen die 
regelmatig moeten worden vervangen zoals ventielschijven, zijn 
gemakkelijk toegankelijk

• Let op! Het masker is niet goedgekeurd voor gebruik door de brandweer 
of als gelaatsstuk in combinatie met een onafhankelijk ademluchtoestel

• Universele maat
• Voldoet aan de norm EN 136:1998 (klasse 2)

MSA 3S volgelaatsmasker

Art.nr.: 4.17.570.00
• Volgelaatsmasker met enkelvoudige EN 148-1 schroefdraadaansluiting
• De gelaatsafdichting is vervaardigd van een speciale 

rubbersamenstelling, wat het zacht en comfortabel maakt
• Het brede afdichtingsvlak en een diepe kin-insteek waarborgen een 

goede, comfortabele pasvorm en een goede afdichting
• De ruit is vervaardigd uit slagbestendig polycarbonaat en is gasdicht 

ingeklemd in een 2-delig kunststof frame
• Het aansluitstuk bevat roldraadaansluiting of snelkoppeling, 

inademventiel en spreekmembraan
• Het uitademventiel bevindt zich in het laagste punt van het masker.  

Door de grote diameter is er sprake van een lage uitademweerstand
• De hoofdband is snel en eenvoudig in te stellen. De rubberen 

gespbeschermers aan het maskerlichaam zijn vergroot waardoor het 
masker comfortabel geplaatst kan worden. Met de draagband kan de 
3S op de borst worden gedragen, klaar voor gebruik

• Het binnenmasker biedt een optimale luchtstroom en voorkomt dat de 
ruit beslaat

• Voldoet aan de norm EN 136:1998 (klasse 3)
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Moldex 8000-serie stoffilters

807001 stoffilter P2 R D - Art.nr.: 4.88.070.00
• Stoffilterhouder 809501 noodzakelijk voor montage op masker
• Filterhouder 809001 noodzakelijk voor montage op gasfilters
• Stoffilters met vouwfilter technologie: lagere ademweerstand, meer 

draagcomfort
• Geschikt voor de 5000- en 8000-serie halfgelaatsmaskers 

808001 stoffilter P3 R D
Art.nr.: 4.88.080.00

806001 stoffilter P1 R D
Art.nr.: 4.88.060.00*

3M 6000-serie stoffilters

6035 stoffilter P3 R - Art.nr.: 4.96.035.00
• De 3M 6035 en de 3M 6038 trapeziumvormige stoffilters combineren 

excellente bescherming met uitstekend comfort en balans
• Door het klikgeluid van het 3M bajonetkliksysteem weet u dat het filter 

stevig vast zit
• Geschikt voor de 6000- en 7000-serie half- en volgelaatsmaskers 

6038 combinatiefilter P3 R
Art.nr.: 4.96.038.00*

3M 5000-serie stoffilters

5911 stoffilter P1 R - Art.nr.: 4.95.911.00
• Trapezoïdaal gevormde filter beschermt tegen nevel op olie en 

waterbasis en stof
• Zeer licht
• Lage ademweerstand
• Uitstekend gezichtsveld
• De 3M 501 houder wordt gebruikt om de filters op hun plek te houden
• Om de 3M stoffilters uit de 5000-serie alleen te gebruiken tegen 

deeltjesbescherming, worden ze op het gelaatsstuk bevestigd met een 
3M 603 verhoging en de 3M 501 houder

• Geschikt voor de 6000- en 7000-serie half- en volgelaatsmaskers

5925 stoffilter P2 R
Art.nr.: 4.95.925.00

5935 stoffilter P3 R
Art.nr.: 4.95.935.00

3M 2000-serie stoffilters

2125 stoffilter P2 R - Art.nr.: 4.92.125.00
• Lichtgewicht met een lage ademweerstand
• Dankzij het unieke, compatibele bajonetkliksysteem kan het filter 

eenvoudig op de plaats geklikt worden
• Belemmert niet het gezichtsveld
• Door het klikgeluid van het 3M bajonetkliksysteem weet u dat het filter 

stevig vast zit
• Geschikt voor de 6000- en 7000-serie half- en volgelaatsmaskers 

2128 stoffilter P2 R
Art.nr.: 4.92.128.00

2135 stoffilter P3 R
Art.nr.: 4.92.135.00

2138 stoffilter P3 R
Art.nr.: 4.92.138.00
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Spasciani  stoffilters

2030 stoffilter LD-P3 R, bajonet - Art.nr.: 4.18.000.00
• Filter met bajonetaansluiting
• De 2030 stoffilters zijn verpakt per vier stuks en de 100 stoffilters zijn 

verpakt per twee stuks
• De 2030 stoffilters zijn geschikt voor de Duo en Duetta 

halfgelaatsmaskers en 100 stoffilters zijn geschikt voor de TR 82, TR 
2002 en ST85 maskers 

100 stoffilter LD-P3 R, 
schroefdraad

Art.nr.: 4.18.295.00

MSA Plextec stoffilter P3

Art.nr.: 4.18.652.00
• Standaard EN 148-1 schroefdraad aansluiting
• Met grote opnamecapaciteit als bescherming tegen vaste en 

vloeibare stoffen of giftige stoffen, zoals bijvoorbeeld radioactieve en 
kankerverwekkende deeltjes

• Met het aanmerkelijk grotere filteroppervlak vermindert deze 
hoogwaardige deeltjesfilter P3 PlexTec de ademluchtweerstand en 
verbetert de filterkwaliteit en levensduur, terwijl tegelijkertijd meer 
ontspannen adem kan worden gehaald

• Verpakt per tien stuks
• Geschikt voor alle MSA maskers met EN 148-1 schroefdraad aansluiting

MSA Advantage stoffilter P3 R

Art.nr.: 4.18.625.00
• Filter met bajonetaansluiting
• Licht in gewicht, compact
• Biedt op het hoogste niveau goed presterend filter met een gering 

gewicht
• Verpakt per twee stuks
• Geschikt voor de MSA Advantage 200 LS en MSA Advantage 3000 

maskers

Moldex 9000-serie stoffilters

903001 stoffilter P3 R - Art.nr.: 4.89.030.00
• Zeer lage ademweerstand en hoge filtercapaciteit door vouwfilter 

technologie
• Bevordert draagcomfort en vermindert vermoeidheid
• Door Easylock aansluiting direct te bevestigen aan het gelaatstuk of op 

gasfilter zonder houders of adapters
• Geschikt voor de  Easylock 7000- en 9000-serie maskers 

902001 stoffilter P2 R
Art.nr.: 4.89.020.00

901001 stoffilter P1 R
Art.nr.: 4.89.010.00*
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Moldex 9000-serie gas- en dampfilters

910001 gas- en dampfilter A1 - Art.nr.: 4.89.100.00
• Eenvoudige montage door Easylock aansluiting
• Zonder adapters te combineren met Easylock stoffilters
• Geschikt voor de 7000- en 9000-serie maskers
• Meerdere filters verkrijgbaar, raadpleeg afdeling Verkoop 

920001 gas- en 
dampfilter A2

Art.nr.: 4.89.200.00

940001 gas- en 
dampfilter A1B1E1K1
Art.nr.: 4.89.400.00

960001 gas- en 
dampfilter AX

Art.nr.: 4.89.600.00*

Moldex 8000-serie gas- en dampfilters

810001 gas- en dampfilter A1 - Art.nr.: 4.88.100.00
• Filterhouder 809501 is noodzakelijk voor montage filter op masker
• Te combineren met stoffilters, voor montage is filterhouder 809001 

noodzakelijk
• Geschikt voor de 8000-serie maskers 

820001 gas- en 
dampfilter A1B1E1

Art.nr.: 4.88.200.00*

850001 gas- en 
dampfilter A2

Art.nr.: 4.88.500.00

890001 gas- en 
dampfilter A1B1E1K1
Art.nr.: 4.88.900.00

3M 6000-serie gas- en dampfilters  
met Service Life Indicator

6051i gas- en dampfilter A1 - Art.nr.: 4.96.001.00
• Deze filters zijn uitgevoerd met een Service Life Indicator. Deze 

End of Service Life Indicator (ESLI) helpt gebruikers in bepaalde 
werkomstandigheden met wanneer ze hun filters moeten vervangen

• De ESLI is bevestigd in de filter naast het actief kool. Omdat organische 
dampen door de filter heen bewegen, zullen ze ook worden 
geabsorbeerd in de ESLI

• Bajonetkliksysteem zorgt voor precieze en veiligere vergrendeling
• Lichtgewicht, lage ademweerstand, goed gebalanceerd na plaatsing op 

het masker
• Geschikt voor de 6000- en 7000-serie half- en volgelaatsmaskers

6055i gas- en 
dampfilter A2

Art.nr.: 4.96.002.00

3M 6000-serie gas- en dampfilters

6051 gas- en dampfilter A1 - Art.nr.: 4.96.051.00
• Combineert een uitstekende bescherming met geweldig draagcomfort en 

balans
• Bajonetkliksysteem zorgt voor precieze en veiligere vergrendeling
• Lichtgewicht, lage ademweerstand, goed gebalanceerd na plaatsing op 

het masker
• Zorgt voor een uitstekend gezichtsveld als gevolg van de unieke 

aflopende vorm
• Geschikt voor de 6000- en 7000-serie half- en volgelaatsmaskers 

6055 gas- en 
dampfilter A2

Art.nr.: 4.96.055.00

6057 gas- en 
dampfilter A1B1E1

Art.nr.: 4.96.057.00

6059 gas- en 
dampfilter A1B1E1K1
Art.nr.: 4.96.059.00
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MSA 90 gas- en dampfilters met  
EN 148-1 schroefdraadaansluiting

90 gas- en dampfilter A2 - Art.nr.: 4.18.655.00
• Filters met EN 148-1 standaard schroefdraadaansluiting
• Robuuste metalen behuizing
• Geschikt voor de Advantage 410 halfgelaatsmasker, de Advantage 

3000 volgelaatsmaskers, de 3S volgelaatsmaskers en de Ultra Elite 
volgelaatsmaskers

• Meerdere filters verkrijgbaar, raadpleeg afdeling Verkoop 

90 gas- en 
dampfilter A2B2

Art.nr.: 4.18.656.00

90 gas- en 
dampfilter AXA2

Art.nr.: 4.18.658.00

90 gas- en dampfilter 
A2B2E2K1

Art.nr.: 4.18.670.00

MSA 201 gas- en dampfilters  
met bajonetaansluiting

201 gas- en dampfilter A2B2E1k1 - Art.nr.: 4.18.630.00
• Filters met bajonetaansluiting
• Eenvoudig te bevestigen met de bajonetsluiting en bieden een goede 

bescherming
• De patronen klikken door hun lage uitsteeksel en inschuifaansluiting met 

een enkele draaibeweging op hun plek
• Verpakt per twee stuks
• Geschikt voor de Advantage 200 LS en Advantage 3200 maskers 

201 gas- en 
dampfilter A2

Art.nr.: 4.18.650.00

Spasciani gas- en dampfilters met  
EN 148-1 schroefdraadaansluiting

202 gas- en dampfilter AX - Art.nr.: 4.18.245.00
• Filters met EN 148-1 schroefdraadaansluiting
• Verpakt per vier stuks
• Geschikt voor de TR 82, TR 2002 en ST85 maskers
• Meerdere filters verkrijgbaar, raadpleeg afdeling Verkoop 

200 gas- en 
dampfilter A2

Art.nr.: 4.18.255.00

100 gas- en 
dampfilter K2

Art.nr.: 4.18.285.00

202 gas- en 
dampfilter A2B2E2K2
Art.nr.: 4.18.305.00

Spasciani 2030 gas- en dampfilters 
met bajonetaansluiting

2030 gas- en dampfilter A2 - Art.nr.: 4.18.005.00
• Filters met bajonetaansluiting
• Verpakt per vier stuks
• Geschikt voor de Duo en Duetta halfgelaatsmaskers

2030 gas- en 
dampfilter A1B1

Art.nr.: 4.18.015.00*

2030 gas- en 
dampfilter A1B1E1K1
Art.nr.: 4.18.025.00
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3M filterkits

5535 filterkit - Art.nr.: 4.95.535.00
• Om de levensduur van het masker te optimaliseren is het belangrijk de 

filters tijdig te vervangen
• De 3M 5535 filterkit bevat: 4x 6055 A2 gas- en dampfilters,  

8x 5935 deeltjesfilters en 2x 501 houders
• De 3M 5125 filterkit bevat: 4x 6051 A1 gas- en dampfilters,  

8x 5925 deeltjesfilters en 2x 501 houders 

5125 filterkit
Art.nr.: 4.95.125.00*

3M 6000-serie combinatiefilters

6098 combinatiefilter AX-P3 R - Art.nr.: 4.96.098.00
• Dankzij het 3M bajonetkliksysteem kan het filter voor een optimaal 

gebruiksgemak eenvoudig op de plaats geklikt worden
• Typische industriële toepassingen voor filters zijn laboratoria en 

deeltjestoepassingen
• Geschikt voor de de 6000- en 7000-serie volgelaatsmaskers 

6099 combinatiefilter 
A2B2E2K2-P3

Art.nr.: 4.96.099.00

6096 combinatiefilter 
A1Hg-P3 R

Art.nr.: 4.96.096.00*

Spasciani combinatiefilters met  
EN 148-1 schroefdraadaansluiting

203 combinatiefilter A2B2E2k2-P3 R - Art.nr.: 4.18.365.00
• Filter met EN 148-1 schroefdraadaansluiting
• Verpakt per vier stuks
• Geschikt voor de TR 82, TR 2002 en ST85 maskers
• Meerdere filters verkrijgbaar, raadpleeg afdeling Verkoop 

202 combinatiefilter 
A2-P3 R

Art.nr.: 4.18.325.00

202 combinatiefilter 
A2B2-P3 R

Art.nr.: 4.18.375.00

203 combinatiefilter 
A2B2E2K2Hg-P3 R

Art.nr.: 4.18.380.00

Spasciani combinatiefilters met 
bajonetaansluiting

2050 combinatiefilter A2-P3 R - Art.nr.: 4.18.010.00
• Filter met bajonetaansluiting
• Verpakt per vier stuks
• Geschikt voor de Duo en Duetta halfgelaatsmaskers 

2040 combinatiefilter 
A1B1E1K1-P3 R

Art.nr.: 4.18.030.00

2040 combinatiefilter 
A1B1-P3 R

Art.nr.: 4.18.020.00*
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Honeywell combinatiefilters

Combinatiefilter A2B2E2k2-P3 - Art.nr.: 4.18.161.00
• Aluminium filters met RD40 aansluitsysteem (EN 148-1 aansluiting)
• Geschikt voor het N5400 volgelaatsmasker
• Meerdere filters verkrijgbaar, raadpleeg afdeling Verkoop 

Combinatiefilter 
A2-P3

Art.nr.: 4.18.173.00

Combinatiefilter 
A2B2-P3

Art.nr.: 4.18.175.00*

Combinatiefilter 
AX-P3

Art.nr.: 4.18.184.00*

Moldex combinatiefilters

923001 combinatiefilter A2-P3 R - Art.nr.: 4.89.230.00
• Door Easylock aansluiting direct te bevestigen aan gelaatstuk zonder 

adapters
• Geschikt voor de Easylock 7000- en 9000-serie maskers

943001 combinatiefil-
ter A1B1E1K1-P3 R

Art.nr.: 4.89.430.00

912001 combinatiefilter 
A1-P2 R

Art.nr.: 4.89.120.00*

973001 combinatiefilter 
A1B1E1K1Hg-P3 R D
Art.nr.: 4.89.730.00*

MSA combinatiefilters met EN 148-1 
schroefdraadaansluiting

93 combinatiefilter A2-P3 R D - Art.nr.: 4.18.681.00
• Filters met EN 148-1 standaard schroefdraadaansluiting
• Geschikt voor de Advantage 410 halfgelaatsmasker, de Advantage 

3000 volgelaatsmaskers, de 3S volgelaatsmaskers en de Ultra Elite 
volgelaatsmaskers

• Meerdere filters verkrijgbaar, raadpleeg afdeling Verkoop 

93 combinatiefilter 
A2B2E2K2Hg-P3 R D
Art.nr.: 4.18.685.00

93 combinatiefilter 
A2B2E2K1Hg-P3 R D
Art.nr.: 4.18.686.00

92 combinatiefilter 
A2B2E2K1-P2 R D

Art.nr.: 4.18.695.00*

MSA combinatiefilters met 
bajonetaansluiting

Combinatiefilter A2B2E1k1-P3 R - Art.nr.: 4.18.635.00
• De Advantage filters zijn eenvoudig te bevestigen met de bajonetsluiting 

en bieden een goede bescherming
• De filters klikken door hun lage uitsteeksel en inschuifaansluiting met een 

enkele draaibeweging op hun plek
• Verpakt per twee stuks
• Geschikt voor de Advantage 200 LS en Advantage 3200 maskers 

Combinatiefilter 
A2-P3 R

Art.nr.: 4.18.651.00
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3M 502 stoffilteraansluitstuk

Art.nr.: 4.90.502.00*
• 3M stoffilteraansluitstuk voor 2000-serie
• Aansluitstuk voor het bevestigen van het stoffilter boven op de gas- en 

dampfilter
• Set à 2 stuks

3M 6885 vizierbeschermer 
volgelaatsmasker

Art.nr.: 4.96.885.00
• Vizierbescherming voor volgelaatsmasker
• Te gebruiken voor de 6000-serie volgelaatsmaskers
• Beschermt het vizier van het volgelaatsmasker
• Verpakt per 100 stuks

3M 501 filterhouder

Art.nr.: 4.90.501.00
• Filterhouder om stoffilters te monteren op gas- en dampfilters
• Ook te gebruiken in combinatie met filterhouder 603 om stoffilters direct 

te monteren op 3M half- en volgelaatsmaskers
• Kleur: transparant

3M 0105 maskerreiniger

Art.nr.: 4.90.200.00
• Vochtige doekjes waarmee u het masker kunt reinigen en verfrissen 

zonder dit te beschadigen
• Doekjes per stuk verpakt
• Doos à 40 stuks
• Kleur: wit
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MSA Advantage opbergbus

Art.nr.: 4.17.370.00
• Plastic opbergbus ontwikkeld voor het Advantage 3000 

volgelaatsmasker, maar is ook te gebruiken in combinatie met alle 
andere MSA volgelaatsmaskers, zoals de 3S en Ultra Elite modellen

• Ophangsysteem voor tegen de muur, waar de opbergbus na gebruik 
aan kan worden bevestigd

• Biedt ruimte voor een schroeffilter en/of ruimte voor een set Advantage 
bajonet filters

• Inclusief draagbanden
• Kleur: zwart

3M 0106 draagtas t.b.v. 
halfgelaatsmaskers

Art.nr.: 4.90.106.00*
• Draagtas is ontworpen om 3M halfgelaatsmaskers en benodigdheden 

(filters) mee te nemen
• De tas kan over de schouder of rond het middel worden gedragen
• Kleur: zwart

3M witte opbergemmer t.b.v. 
volgelaatsmasker

Art.nr.: 4.90.140.00
• Emmer om uw volgelaatsmasker in te bewaren
• Kleur: wit

3M 603 houder stoffilter

Art.nr.: 4.90.603.00*
• 3M houder voor 5000-serie stoffilter
• Houder om stoffilter direct op een 3M half- of volgelaatsmasker te 

kunnen dragen
• Kleur: grijs
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Moldex 809501 stoffilterhouder  
t.b.v. 8000-serie

Art.nr.: 4.88.095.00
• Geschikt voor 8000-serie halfgelaatsmaksers
• Filterhouder om stoffilters direct op het masker te monteren

Moldex 809001 filterhouder t.b.v. 
5000- en 8000-serie maskers

Art.nr.: 4.88.090.00
• Filterhouder t.b.v. 5000- en 8000-serie maskers
• Filterhouder om stoffilters te monteren op gas- en dampfilters

Moldex 809301 hersluitbare 
opbergbox

Art.nr.: 4.88.093.00
• Hersluitbare luchtdichte opbergbox met beschrijfbare ruimte voor 

halfgelaatsmaskers
• Kleur: transparant

MSA heuptas t.b.v. Advantage 200 LS 
halfgelaatsmasker

Art.nr.: 4.17.375.00*
• De heuptas is van licht materiaal met een zichtvenster, inclusief 

draagriem voor het opbergen en meedragen van een Advantage 200 
LS halfgelaatsmasker

• Er is ruimte voor de Advantage 200 LS inclusief twee combinatiefilters
• Kleur: zwart
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3M Versaflo tR-315E starterkit 
motorunit

Art.nr.: 4.38.500.00
• Deze kit bevat de TR-302E motor unit, stofdeeltjesfilter, standaard 

riem, hoge capaciteits batterijpack, batterijladerkit, zelfaanpassende 
ademhalingsslang en luchtstroomindicator

• Gebruiksvriendelijk, veelzijdig ademhalingssysteem voor omgevingen 
met deeltjes

• De unit is beduidend lichter en dunner dan de bestaande motorunits 3M
• Omdat hij zo smal is, is hij goed te gebruiken in krappe ruimtes
• Bescherming tegen deeltjes
• Eenvoudig af te stellen en te onderhouden
• Hoorbaar en visueel alarm voor lage luchtstroom en lage batterijspanning
• Indicator voor batterij opladen
• Via een venster op de unit kan er direct gezien worden welk filter er 

geïnstalleerd is
• Levensduur batterij: 5-6 uur (spaarbatterij), 10-12 uur (batterij met hoge 

capaciteit)
• Type batterij: Li-ion

3M tR-602E Versaflo motorunit

Art.nr.: 4.38.564.00*
• Bevat debiet indicator TR-971 en vonkenvanger TR-662 (x2). Hier zit 

geen filter, riem, batterij of oplader bij
• Te combineren met de andere 3M Versaflo componenten
• Comfortabele luchtstroom. Drie debieten om tussen te kiezen
• Tijdens het gebruik toont het scherm de laadstatus van de batterij en de 

deeltjeslading
• Elektronisch visueel, geluids- en trillingsalarm wanneer de batterij bijna 

leeg is en/of er te weinig debiet is
• Twee opties voor de riem: De Easy-clean riem met vlakke oppervlakken 

dat grondige reiniging eenvoudig maakt en de extra duurzame riem 
voor werk in hete of ruwe omgevingen biedt langere levensduur en is 
vonk- en vlamwerend

• Inlaatdoppen voor volledige onderdompeling en reiniging, voldoet 
aan de normen IP54 en IP67 voor gebruik in decontaminatiedouche 
en tijdelijke onderdompeling indien gebruikt met reinigings- en 
opslagdoppen

• Vele onderdelen en accessoires zijn apart verkrijgbaar, 
raadpleeg de afdeling Verkoop

3M jupiter 085-00-10P motorunit

Art.nr.: 4.38.015.00
• Volledig compatibel met alle 3M Versaflo vizierhelmen/hoofdkappen en 

ademslangen
• Beschermt uw luchtwegen tegen stof en gassen
• Een geïntegreerd akoestisch en visueel alarm geeft aan of de luchtstroom 

naar de hoofdkap te laag wordt of als de batterij bijna leeg is
• De unit heeft een AAN/UIT-schakelaar met besturingsmodule
• Aansluiting voor ademslang
• Comfortabele ontsmetbare riem voor een beter draagcomfort en 

gemakkelijke reiniging
• Filteraansluiting en vijf verschillende filtertypes
• Kan in de douche gedragen worden tijdens de ontsmetting
• Kan in explosiegevaarlijke omgevingen gebruikt worden
• Intelligente batterijlader om batterij zo lang mogelijk mee te laten gaan
• Type batterij: NiMH
• Vele onderdelen en accessoires zijn apart verkrijgbaar, 

raadpleeg de afdeling Verkoop

3M jupiter jP-RtU-1 starterspakket

Art.nr.: 4.38.000.00
• Dit pakket bevat een jupiter Motorunit met inbegrip van de ontsmette 

riem en clip, filterpakking, luchtstroomindicator en kalibratieslang 
evenals een paar filters voor organische dampen en deeltjes (A2P), pre-
filters, zelf-aanpasbare ademslang, 8 uur herlaadbare batterij (NiMH) 
en batterijoplader

• De jupiter motorunit is volledig compatibel met alle 3M Versaflo 
vizierhelmen/hoofdkappen en ademslangen

• Een geïntegreerd akoestisch en visueel alarm geeft aan of de luchtstroom 
naar de hoofdkap te laag wordt of als de batterij bijna leeg is

• De unit heeft een AAN/UIT-schakelaar met besturingsmodule
• Aansluiting voor ademslang
• Comfortabele ontsmetbare riem voor een beter draagcomfort en 

gemakkelijke reiniging
• Filteraansluiting
• Kan in de douche gedragen worden tijdens de ontsmetting
• Kan in explosiegevaarlijke omgevingen gebruikt worden
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Honeywell Compact Air motorunit 

Bajonet aansluiting - Art.nr.: 4.30.145.00
• Door zijn compacte constructie met afzonderlijke batterij, kan deze unit 

eenvoudig en comfortabel gedragen worden
• Wordt geleverd met een comfortabele rugsteun, die het gewicht 

gelijkmatig over de rug verdeelt
• Het ventilatordeel en de batterij zijn apart van elkaar verwisselbaar
• Zowel de batterij als de motor zijn waternevelbestendig en kunnen 

zodoende gemakkelijk ontsmet worden
• Het systeem is spatwaterdicht en wordt geleverd in een koffer inclusief 

ventilator plus riem, oplaadbare batterij en oplader, een spiraalslang 
van 0,8 meter, een Flow indicator, zekering 1.6A en afsluitdop

Schroefdraad aansluiting
Art.nr.: 4.30.130.00*

Spasciani tM 1702 PAPR motorunit

Art.nr.: 4.17.505.00*
• Kan worden gebruikt in combinatie met twee 100 P3 of 203  

A2B2-P3 filters (apart te bestellen) die direct op de schroefaansluiting 
bevestigd kunnen worden

• Is in combinatie met het TR 2002 CL2 volgelaatsmasker
• De ventilator wordt aangedreven door een elektromotor
• De behuizing is voorzien van twee connectoren voor de filters, een 

fitting voor de ribbelslang en twee lussen voor het aansluiten van de 
heupgordel

• Het apparaat is voorzien van een akoestisch alarmsignaal
• De accu is elektrisch beveiligd tegen extreme temperaturen
• Vele onderdelen en accessoires zijn apart verkrijgbaar, 

raadpleeg de afdeling Verkoop

MSA optimAir 3000 motorunit

3000 - Art.nr.: 4.35.020.00*
• Beschermt tegen gevaarlijke stoffen, gassen en dampen. De 

luchtslangaansluiting bevindt zich parallel aan uw rug om de slang dicht 
bij uw lichaam te houden en de afgeronde hoeken voorkomen scheuren

• Inhoud unit 3000: 130 L volumestroom, NiMH accu, laadapparaat en 
comfort gordel

• Inhoud unit 3000 A: 160 L volumestroom, OptimAir masker m/slang, 
deeltjesfilter (pak van 10), NiMH accu, laadapparaat en Decon gordel

• Inhoud unit 3000 EX: Unit met 130 L volumestroom, NiMH EX accu, 
laadapparaat en comfortgordel. Deze unit is voorzien van ontsteking 
vrije onderdelen voor gebruik in mogelijk explosieve (ATEX) omgevingen

3000 A
Art.nr.: 4.35.021.00*

3000 EX
Art.nr.: 4.35.022.00*

3M Versaflo tR-302E motorunit

Art.nr.: 4.38.501.00*
• De lichtgewicht 3M Versaflo TR-302E motorunit is een 

gebruiksvriendelijk, veelzijdig ademhalingssysteem voor omgevingen 
met deeltjes

• Met zijn compacte, goed uitgebalanceerd ontwerp voldoet de Versaflo 
TR-302E unit qua ademhalingsbescherming voor veelgebruikers 
uitstekend

• Omdat hij zo smal is, is hij goed te gebruiken in krappe ruimtes
• Bescherming tegen deeltjes
• Eenvoudig af te stellen en te onderhouden
• Hoorbaar en visueel alarm voor lage luchtstroom en lage batterijspanning
• Indicator voor batterij opladen
• Via een venster op de unit kan er direct gezien worden welk filter er 

geïnstalleerd is
• Levensduur batterij: 5-6 uur (spaarbatterij), 10-12 uur (batterij met hoge 

capaciteit)
• Type batterij: Li-ion
• Vele onderdelen en accessoires zijn apart verkrijgbaar, 

raadpleeg de afdeling Verkoop
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Honeywell Clearflow 3 
persluchtsysteem

Draagbaar - Art.nr.: 4.35.111.00*
• Filtereenheden voor luchttoevoer met drie elemementen en twee  

CEjN-aansluitingen
• Zeer sterk ontwerp voor langere levensduur van het product
• Hoge filtercapaciteit voor optimale bescherming
• Kan worden gebruikt voor maximaal vier personen of twee personen die 

spuitpistolen gebruiken
• Luchtstroom tot 1600 l/min
• Bescherming tegen deeltjes door zeer efficiënte coalescerende filter 

(filtratie tot 0,01 micron)
• Actief koolstoffilter met grote capaciteit

Wandmontage
Art.nr.: 4.35.110.00*

Spasciani ACS 952 persluchtsysteem

Art.nr.: 4.17.507.00*
• Een isolerende, constante stroom, perslucht systeem voorzien van een 

luchtkap en een frontaal beschermend vest
• Ideaal voor zandstraalwerkzaamheden
• De aanwezigheid van de geluiddemper EOD55 vermindert lawaai tot 

een minimum
• Systeem bestaat uit de ACS 952 kap, een slang (TUR 909), een 

geluiddemper (EOD 55) en een regelaar (AC 95)
• De ACS 952 kap van schok bestendig materiaal is voorzien van 

binnenwerk (maten: 55 t/m 61)
• In de kap zit een speciaal kanaal wat de lucht begeleid over het vizier 

om het beslaan te voorkomen
• De kap is voorzien van twee uitademventielen beschermd door speciale 

kappen
• De kap is voorzien van kinband, die instelbaar is door middel van een 

schuif gesp en houdt de kap op zijn plaats in elke werksituatie
• Dubbel vizier (externe deel in glas en interne deel in polycarbonaat)
• Het plastic gecoate vest beschermt de gebruiker tot de middel

3M Aircare filtereenheid

Art.nr.: 4.40.315.00*
• Voert lucht van hoge kwaliteit aan uit een externe bron van perslucht 

waaruit water- en olieresten, vaste deeltjes en geuren zijn verwijderd
• De unit elimineert ook condensatie en vervuiling binnen in het 

verluchtingssysteem voor de lucht naar de gebruiker gevoerd wordt
• Een drietrapsfiltersysteem verwijdert deeltjes, water- en oliedruppels en 

koolstofdampen
• Eenvoudige, vastschroefbare elementen voor eenvoudig en veilig onderhoud
• Halfautomatische afvoeren legen de schalen in de eerste en tweede stap 

wanneer de overdruk uit het systeem wordt weggenomen
• Stevige constructie met aluminium schaal voor meer stevigheid
• Drukverschilmeter geeft aan wanneer de filter van de tweede trap moet 

worden vervangen/gecontroleerd
• Biedt luchtstroom bij overschrijding van 1200 liter per minuut
• Meerdere gebruikers/gereedschap, tweerichtings- en 

drierichtingsspruitstukken beschikbaar

3M S-200+ verseluchtsysteem

Art.nr.: 4.90.201.00
• Comfortabel en veelzijdig ademhalingssysteem met luchttoevoer voor 

gebruik met de 6000-, 6500- en 7000-series maskers
• Kan gebruikt worden als standaard verse luchtsysteem of in ‘dual mode’ 

met filter in gevallen waar de luchttoevoer kan worden verbroken
• Dubbel actie koppeling om het risico van per ongeluk loskoppelen te 

minimaliseren en een verstelbare regelknop om de luchtstroom te regelen
• Gemakkelijk te onderhouden, reserve onderdelen zijn gemakkelijk en 

snel te vervangen
• Gebalanceerd systeem voor een constant stroom van lucht langs het 

gezicht voor een betere koeling en comfort
• Regelbare luchttoevoer met verstelbare regelknop 
• De S-200+ bevat een Flow Check Bag die ervoor zorgt dat er een test 

gedaan kan worden voor gebruik om ervoor te zorgen dat de juiste 
hoeveelheid lucht in de kap geblazen wordt

• Onopvallende ademslang met kleine diameter voor ongehinderde 
bewegingsvrijheid

• Gemakkelijk aan te sluiten, krachtig bajonetkliksysteem om aan te sluiten 
op gelaatsmasker en filter
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MSA AirGo Compact ademluchttoestel
Art.nr.: 4.14.400.00* 

• Het voorgeconfigureerde AirGo Compact onafhankelijke 
ademhalingstoestel is specifiek ontworpen voor noodsituaties en 
vluchten. Op schepen of industriële faciliteiten waar dergelijke units 
verplicht zijn, is de AirGo compact de optimale keuze

• De ademhalingsautomaat is direct bevestigd op het reduceerventiel, 
waardoor het toestel snel om gedaan kan worden, zelfs door 
relatief onervaren personeel

• Goed geleide leidingen en heupbanden voor eenvoudig omdoen en 
probleemloos in gebruik

• Ergonomische rugplaat van warmtebestendig glasvezelversterkt 
polyamide

• Basis bandenstel (intrinsiek vlamvertragende polyamide banden)  
met verstelbare schouder en heupbanden

• Met Manometer, geïntegreerde transponder en 
waarschuwingssignaal

• AutoMaXX-AS ademautomaat met overdruk en push-to-connect 
(MaXX) 
 
Vele onderdelen en accessoires zijn apart 
verkrijgbaar, raadpleeg de afdeling Verkoop
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MSA S-Cap vluchtmasker 

S-Cap in kartonnen doos - Art.nr.: 4.14.250.10
• Voorzien van een duidelijk zichtbare felgele kap, met een brede ruit
• Het filter beschermt tegen talloze verontreinigingen
• Voor een beter ademcomfort is de kap uitgerust met een uitademventiel
• Het instelbare hoofdbandenstel, dat zich aan de buitenkant van de kap 

bevindt, is direct verbonden met het binnenmasker
• Materiaal van de kap, bandenstel en de ruit, zijn bestand tegen hitte en 

kortstondig contact met vlammen
• Niet te gebruiken bij kans op zuurstoftekort
• Inzetduur van 15 minuten

S-Cap in 
lichtreflecterende muurbox

Art.nr.: 4.14.250.00
S-Cap in tas

Art.nr.: 4.14.253.00*

MSA miniSCAPE vluchtmasker

Art.nr.: 4.14.280.00
• Met het modernste filtermedium, TabTec technologie, is de miniSCAPE 

een vluchttoestel voor eenmalig gebruik, met een inzetduur van  
vijf minuten en een comfortabel siliconen mondstuk en een neusclip

• Voorzien van een zeer praktische geïntegreerde heupclip
• In geval van nood, kan het heel snel worden aangelegd en is direct 

gereed voor gebruik
• De miniSCAPE levert ook geen problemen op voor brildragenden, 

omdat het een mondstuktoestel is zonder hoofdbandenstel
• Niet te gebruiken bij kans op zuurstoftekort
• Het is ondergebracht in een esthetisch en robuuste transparante 

draagcontainer
• Beschermt tegen talloze toxische gassen

MSA MSR vluchtmasker

MSR 2 vluchtmasker - Art.nr.: 4.14.240.10
• Verpakt in een robuuste draagcontainer met riemclip
• Goed passend halfgelaatsmasker met hoofdbandenstel met snelgespen
• Geschikt voor bevestiging aan de riem van een gebruiker
• Inzetduur van 15 minuten
• Verpakt in kunststof doos voor riem- of muurbevestiging
• Niet te gebruiken bij kans op zuurstoftekort
• De MSR 1 biedt bescherming tegen gevaarlijke gassen van het type A, 

B, E en K
• De MSR 2 biedt tevens bescherming tegen deeltjes (P2) en is uitgerust 

met deeltjesfilter

MSR 1 vluchtmasker
Art.nr.: 4.14.240.05*

Honeywell Evamasque Din 
vluchtmasker

Art.nr.: 4.14.205.00*
• Halfgelaatsvluchtmasker voor evacuatie uit chemische omgevingen
• Comfortabel en eenvoudig en veilig te gebruiken
• Compact en licht en eenvoudig te dragen aan een gordel
• Visueel comfort
• Levensduur tot 12 jaar (4 jaar zonder service of twee filtervervangingen 

tijdens de maximale bewaarperiode)
• Inzetduur van 15 minuten
• Voorgevormd halfgelaatsmasker in zwart EPDM, elastomeer hoofdband, 

siliconen en neopreen ventielen
• Niet te gebruiken bij kans op zuurstoftekort
• Biedt bescherming tegen gevaarlijke gassen van het type A, B, E en K
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Draagbare gasmeetapparaten en personenmonitors kunnen 
worden ingedeeld in drie toepassingsgebieden:

1. Brandbare gassen
Er zijn drie elementen die samen dienen te komen om brandbaar 
gas te ontsteken:
1. Brandstof of brandbaar gas
2. Hitte of ontstekingsbron
3. Zuurstof om verbranding te ondersteunen

Dit wordt ook wel de driehoek van het vuur genoemd. Als u één 
van deze elementen uitsluit, kan geen ontsteking of explosie 
plaatsvinden. Het percentage brandbaar gas in de lucht speelt 
tevens een belangrijke rol. 

Volgens de ATEX productierichtlijn 94/9/EC en de 
gebruikersrichtlijn 99/92/EC, moet iedere gasdetector voor 
brandbare gassen goedgekeurd zijn als het als waarschuwings-
apparaat voor de verlaging explosierisico’s wordt ingezet.

De verklaring van ATEX EC-typeonderzoek van het product dient 
ten minste te beschikken over conformiteit met EN 61779 (of 
EN 50054) als minimumvereiste om een ATEX goedkeuring te 
verkrijgen. 

2. Zuurstof
Apparaten ter bewaking van zuurstoftekort en zuurstofverrijking 
(meting in Vol% bereik), voor het waarschuwen voor 
verstikkingsgevaar of controle op de inertie van tanks en 
containers.

3. toxische gassen
Voor het herkennen en meten van toxische stoffen in de ademlucht 
(normaliter in ppm – deeltjes per miljoen), worden multigas 
instrumenten, zoals de MSA ALTAIR 5 gebruikt.

ADEMHALINGSBESCHERMING 
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DRAAGBARE GASDEtECtIE

keuzewijzer MSA gasdetectoren
Enkelvoudige of 2-gassen Meerdere gassen

Altair Altair Pro Altair 2X Altair 4X Altair 5X Sirius

Gedetecteerde gassen 1 1 Maximaal 2 Maximaal 4 Maximaal 6 1-5
Aantal sensoren 1 1 1* 1-3* 1-5* 1-5
Brandbare gassen
0 –100% LEL ■ ■ ■

0 –100% LEL voor zware koolwaterstoffen en oplosmiddelen ■ ■

0 –100% LEL voor mijnen/toepassingen met LNG ■ ■

0 –100 Vol.% ■

Zuurstof (O2)
Zuurstof (O2) ■ ■ ■ ■ ■

Toxische gassen
Ammoniak (NH3) ■ ■

Koolmonoxide (CO) ■ ■ ■ ■ ■

Koolmonoxide (CO) bestand tegen kruisgevoeligheid met waterstof ■ ■ ■

Koolmonoxide (CO) hoge concentratie ■ ■

Koolstofdioxide (CO2) ■

Chloor (Cl2) ■ ■

Chloordioxide (ClO2) ■ ■

Blauwzuur (HCN) ■ ■

Zwavelwaterstof (H2S) ■ ■ ■ ■ ■

Zwavelwaterstof (H2S) lage concentratie ■ ■ ■

Stikstofdioxide (NO2) ■ ■ ■

Fosfine (PH3) ■ ■

Zwaveldioxide (SO2) ■ ■ ■

Vluchtige organische stoffen (VOC) ■

Kenmerken
Valtest 3 m 3 m 7,5 m 6 m 3 m 1 m
Bewegingsalarm (man down alarm) ■ ■ ■

InstantAlert (activeert alarmen handmatig) ■ ■

Afzonderlijke bumptest (zonder kalibratiegas)** ■

Indicator einde sensorlevensduur ■ ■ ■

Vinkje 24-uurs bump ■ ■ ■ ■ ■

Gebeurtenisregistratie ■ ■ ■ ■ ■ ■

Gegevensregistratie ■ ■ ■ ■ ■

Glow-in-the-dark behuizing beschikbaar ■ ■ ■

Compatibel met Galaxy GX2-systeem ■ ■ ■ ■ ■

Compatibel met Altair QuickCheck ■ ■

*  Xcell sensoren voor twee gassen leverbaar

**  alleen Altair 2XP   

Detectiebuisjes

Als u vaak veel verschillende 
substanties moet meten, bieden 
detectiebuisjes de eenvoudigste 
oplossing. Doordat ze lang 
kunnen worden opgeslagen, zijn 
de detectiebuisjes ook geschikt 
voor minder frequente metingen. 

Het gebruik van detectiebuisjes is zeer eenvoudig en gemakkelijk.

Buisjes voor detectie, actie, training en sampling
- Detectiebuisjes worden gebruikt om gevaarlijke stoffen te meten 

op de werkplek of in de omgeving
- Actiebuisjes hebben een korte testprocedure (slechts twee 

slagen) voor het snel evalueren van gevaarlijke situaties, bijv. 
voor de brandweer (met waarschuwingsmarkeringen)

- Trainingsbuisjes voor scholings- en demonstratiedoeleinden. 
Deze bevatten een gasvormige testsubstantie die reageert met 
de detectiebuisjes als ze via een slang met elkaar in verbinding 
komen

- Verzamelbuisjes met verschillend adsorptiemateriaal dienen 
voor het nemen van monsters van gevaarlijke stoffen in de lucht 
met behulp van een tweedelige slang met een verzamellaag 
en een monsterlaag. De monsters worden in het laboratorium 
geanalyseerd

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van draagbare 
gasdetectie, neemt u dan contact op met afdeling verkoop.


