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MASCĂ ELIPSE INTEGRA®+

FILTRU HESPA® P3 (R)
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Standarde

Eficiență

• EN140: 1998 Corp Mască
• EN143: 2000+A1:2006 P3 RD
• CE 0194

P3 > 99,95%
La filtrarea particulelor de 0,3 μ

Valabilitate
5 ani (masca & filtrele) Verificați condițiile de depozitare din instrucțiunile de utilizare.
Filtrele pot fi reutilizate și înlocuite.

Material
Masca: Elastomer termoplastic TPE pentru uz medical conform cu ISO 10993-10: 2010
pentru iritații. Corpul măștii este fără latex sau silicon și nu are mirosuri.
Valvă din nailon și membrană de inhalare/expirare din silicon.
4 puncte elastice pentru reglarea bretelelor de cap și gât ce oferă un confort sporit.
Filtre: Straturi HESPA Sintetice procesate mecanic, modelate și încapsulate în ramă din
elastomer termoplastic TPE. 100% testate NaCl.
Vizieră: Din policarbonat în suport de TPE atașată permanent de corpul măștii de filtrat
a aerului prin cleme din oțel inoxidabil.

Încapsulare 

(tehnologie patentată)
Lungimea straturilor din fiecare 

filtru este de 645 mm

Aplicații – praf, vapori și fumuri
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Cod Descriere Cantitate
SPRU407 (S/M)
SPRU406 (M/L)

Mască Elipse Integra 
completă cu filtre P3

5 buc. / cutie

SPRU316 Filtre P3
10 seturi de 2 buc. / 
cutie

SPMU007
Husa pentru masca 
Elipse Integra

5 seturi / cutie

SPMU520
Set folii de protecție 
cu 10 bucăți

10 seturi / cutie

SPMU414
Adaptori pentru 
Portacount Face Fit

50 seturi de 10 buc. / 
cutie

Suduri și polizări Construcții Minerit

Fabrici Alimentații Farmaceutic

Fumuri de metal și praf

Fibre de sticlă, fibre sintetice,
fumuri toxice

Praf de siliciu, azbest, ciment,
pulberi, rumeguș, mucegai

Avicultură, pulberi, condimente,
pulberi de cereale

Praf de cărbune și siliciu

Pulberi, viruși

• EN166: Clasa a2-a F.K.N. (Anti-aburire & anti-zgârieturi)
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